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 A0 Začetek pogovora ob  ⏐___⏐___⏐ uri  ⏐___⏐___⏐ minut  
 
A1  KARTICA 1 Prosimo ocenite, koliko časa na dan gledate televizijo na običajen dan v  
 tednu? Odgovorite s pomočjo te kartice. 
 

 0 - sploh nič   –––––––––––––––––––– PRESKOK NA A3                 
 1 - manj kot ½ ure    

2 - od ½ ure do 1 ure  
 3 - več kot 1 uro do 1½ ure  
 4 - več kot 1½ ure, do 2 uri           –––– VPRAŠAJ A2  
 5 - več kot 2 uri do 2½ uri     
 6 - več kot 2½ uri do 3 ure  
 7 - več kot 3 ure                                                     
 8 - (ne vem)                          
 
 
A2 PONOVNO KARTICA 1 Ponovno povejte za običajen dan v tednu, koliko od časa, ki ga  
 porabite za gledanje televizije, gledate poročila ali oddaje s politično tematiko oziroma  

tematiko aktualnih dogodkov? 
 

 0 - sploh nič                  
 1 - manj kot ½ ure    

2 - od ½ ure do 1 ure  
 3 - več kot 1 uro do 1½ ure  
 4 - več kot 1½ ure, do 2 uri   
 5 - več kot 2 uri do 2½ uri     
 6 - več kot 2½ uri do 3 ure  
 7 - več kot 3 ure  
 8 - (ne vem)                          
 
ODGOVARJAJO VSI! 
 
A3 PONOVNO KARTICA 1 Koliko časa na dan poslušate radio na običajen dan v tednu? 
 

 0 - sploh nič   –––––––––––––––––––– PRESKOK NA A5                 
 1 - manj kot ½ ure    

2 - od ½ ure do 1 ure  
 3 - več kot 1 uro do 1½ ure  
 4 - več kot 1½ ure, do 2 uri          –––––  VPRAŠAJ A4  
 5 - več kot 2 uri do 2½ uri     
 6 - več kot 2½ uri do 3 ure  
 7 - več kot 3 ure  
 8 - (ne vem)                          
 
 
A4 PONOVNO KARTICA 1 In koliko časa na običajen dan v tednu na radiu poslušate 

poročila ali oddaje s politično tematiko, oziroma tematiko aktualnih dogodkov? 
 

 0 - sploh nič                  
 1 - manj kot ½ ure    

2 - od ½ ure do 1 ure  
 3 - več kot 1 uro do 1½ ure  
 4 - več kot 1½ ure, do 2 uri   
 5 - več kot 2 uri do 2½ uri     
 6 - več kot 2½ uri do 3 ure  
 7 - več kot 3 ure  
 8 - (ne vem)                          
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ODGOVARJAJO VSI! 
 
A5 PONOVNO KARTICA 1 Koliko časa na dan berete časopise na običajen dan v tednu? 
 

 0 - sploh nič   –––––––––––––––––––– PRESKOK NA A7                 
 1 - manj kot ½ ure    

2 - od ½ ure do 1 ure  
 3 - več kot 1 uro do 1½ ure  
 4 - več kot 1½ ure, do 2 uri           –––– VPRAŠAJ A6  
 5 - več kot 2 uri do 2½ uri     
 6 - več kot 2½ uri do 3 ure  
 7 - več kot 3 ure  
 8 - (ne vem)                          

 
 

A6 PONOVNO KARTICA 1 In koliko tega časa porabite za branje o politiki oziroma 
aktualnih dogodkih? 
 
 0 - sploh nič                  

 1 - manj kot ½ ure    
2 - od ½ ure do 1 ure  

 3 - več kot 1 uro do 1½ ure  
 4 - več kot 1½ ure, do 2 uri   
 5 - več kot 2 uri do 2½ uri     
 6 - več kot 2½ uri do 3 ure  
 7 - več kot 3 ure  
 8 - (ne vem)                          

 
 
ODGOVARJAJO VSI! 
 
A7 KARTICA 2 Kako pogosto za osebno rabo uporabljate internet - svetovni splet ali  
 elektronsko pošto - bodisi doma, bodisi v službi? 

 
 0 - doma in v službi nimam dostopa  

 1 - nikoli  
2 - manj kot enkrat mesečno  

 3 - enkrat mesečno  
 4 - nekajkrat mesečno  
 5 - enkrat tedensko  
 6 - večkrat tedensko  
 7 - vsak dan  
 8 - (ne vem)  

 
 

A8 KARTICA 3 Če govorimo na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali 
menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden? Izberite ustrezno vrednost na lestvici 
od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni, da je treba biti z ljudmi zelo previden, 10 pa, da večini 
ljudi lahko zaupamo. 

 
 treba je biti     

zelo previden 
           večini ljudi  

lahko zaupamo 
(ne 

vem)
 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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A9 KARTICA 4 Ali menite, da bi vas večina ljudi skušala izkoristiti, če bi za to dobila  
 priložnost, ali pa bi večina skušala ravnati pošteno? 
 

 večina bi me         
skušala izkoristiti 

     večina bi skušala 
  ravnati pošteno 

(ne 
vem)

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
  
 
A10 KARTICA 5 Kaj menite, ali so ljudje večinoma pripravljeni pomagati drugim ali pa  

večinoma gledajo predvsem nase? 
 

 večinoma gledajo 
predvsem nase      

   večinoma so pripravljeni  
            pomagati drugim 

(ne 
vem)

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
Zdaj vam bomo zastavili nekaj vprašanj o vladi in politiki na sploh. 
 
B1  Kaj bi rekli, koliko se zanimate za politiko? (preberi...) 

 
 1 - zelo se zanimam    

2 - še kar se zanimam   
 3 - komaj kaj se zanimam  
 4 - sploh se ne zanimam  
 8 - (ne vem)  

 
 

B2 KARTICA 6 Kako pogosto se vam zdi politika tako zapletena, da pravzaprav ne  
 razumete, kaj se dogaja? 

 
 1 - nikoli   

2 - zelo redko   
 3 - občasno    
 4 - pogosto   
 5 - zelo pogosto  
 8 - (ne vem)  

 
 
B3  KARTICA 7 Kako težko ali lahko si vi osebno ustvarite mnenje o različnih političnih  

vprašanjih? 
 

 1 - zelo težko  
2 - težko  

 3 - niti težko, niti lahko  
 4 - lahko  
 5 - zelo lahko  
 8 - (ne vem)  

 
 
KARTICA 8 Prosim, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki 
od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate. 
Najprej ... (preberi...) 
 
  sploh ne                                                        povsem 

zaupam                                                         zaupam 
(ne 

vem)
B4 državnemu zboru           00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
B5 pravnemu sistemu          00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
B6 policiji         00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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  sploh ne                                                        povsem 
zaupam                                                         zaupam 

(ne 
vem)

B7 politikom     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
B8 političnim strankam 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
B9 Evropskemu 

parlamentu 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
B10 Organizaciji Združenih 

narodov OZN 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
B11 Danes je običajno, da se nekateri ljudje iz takšnih ali drugačnih razlogov ne  

udeležujejo volitev. Ali ste se vi udeležili letošnjih volitev v državni zbor? 
 

 1 - da   ––––––––––––––––––––––––––   VPRAŠAJ B12     
2 - ne                                                           

 3 - nisem imel(a) volilne pravice      ––––   PRESKOK NA B13  
 8 - (ne vem)         

 
 

B12 Za katero stranko oz. kandidata katere stranke ste glasovali na volitvah za državni 
 zbor 21. septembra letos (2008)?  
 

 01 - DESUS - Demokratska stranka upokojencev  
 02 - LDS - Liberalna demokracija Slovenije    
 03 - LIPA - stranka 
 04 - NSI – Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka 
 05 - SDS - Slovenska demokratska stranka    
 06 - SLS - Slovenska ljudska stranka in SMS – Stranka mladih Slovenije   
 07 - SNS - Slovenska nacionalna stranka       
 08 - SD - Socialni demokrati  
 09 - ZARES - nova politika 
 10 - druga stranka  
 66 - (nisem volil) 
 77 - (ne želi odgovoriti) 

88 - (ne vem) 
 
 
ODGOVARJAJO VSI! 
 
Obstaja več načinov, kako bi v Sloveniji lahko izboljšali stvari ali pa preprečili, da bi šlo kaj 
narobe. Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega? Ali ste... (preberi...) 

 
  

da ne 
(ne 

vem) 
B13 stopili v stik s politikom ali predstavnikom državne ali 

občinske oblasti 1 2 8 
B14 delovali v politični stranki ali skupini aktivistov 1 2 8 
B15 delovali v kakšni drugi politični organizaciji ali zvezi  1 2 8 
B16 nosili značko ali nalepko v podporo neki politični akciji  1 2 8 
B17 podpisali peticijo                              1 2 8 
B18 se udeležili zakonitih demonstracij  1 2 8 
B19 bojkotirali določene izdelke             1 2 8 
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ODGOVARJAJO VSI! 
 
B20a Ali je kakšna politična stranka, ki se ji čutite bližje kot drugim strankam? 
 
 1 - da   ––––––––––––––––– VPRAŠAJ B20b    

2 - ne                                       
 8 - (ne vem)      –––––––––– PRESKOK NA B21  
 
B20b Katera stranka je to?  
 
 01 - DESUS - Demokratska stranka upokojencev   

02 - LDS - Liberalna demokracija Slovenije     
 03 - LIPA - stranka  
 04 - NSI – Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka  
 05 - SDS - Slovenska demokratska stranka                   – VPRAŠAJ B20c 
 06 - SLS - Slovenska ljudska stranka           
 07 - SNS - Slovenska nacionalna stranka        

 08 - SD - Socialni demokrati   
 09 - ZARES - nova politika  
 10 - druga stranka   

 77 - (ne želi odgovoriti)      
 88 - (ne vem)                     –––––––––––––––––––––––– PRESKOK NA B21 
 
 
B20c Kako blizu se čutite tej stranki? Se ji čutite...  (preberi...) 
 
 1 - zelo blizu  

2 - blizu  
 3 - ne preveč blizu  
 4 - sploh ne blizu  
 8 - (ne vem)  
 
 
ODGOVARJAJO VSI! 
 
B21 Ali ste član kakšne politične stranke 
 
 1 - da   ––––––––––––––––– VPRAŠAJ B22    

2 - ne              
 8 - (ne vem)   –––––––––––– PRESKOK NA SL1  
 

 
B22 Katera stranka je to?  
 
 01 - DESUS - Demokratska stranka upokojencev   

02 - LDS - Liberalna demokracija Slovenije     
 03 - LIPA - stranka  
 04 - NSI – Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka  
 05 - SDS - Slovenska demokratska stranka     
 06 - SLS - Slovenska ljudska stranka           
 07 - SNS - Slovenska nacionalna stranka        

 08 - SD - Socialni demokrati   
 09 - ZARES - nova politika  
 10 - druga stranka   

 77 - (ne želi odgovoriti)     
 88 - (ne vem)                   
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SL1 Ali ste leta 2004 volili poslance za Državni zbor? (Če da) Za kandidata katere stranke 
 ste volili? (en odgovor) 
 
 01 - DESUS - Demokratska stranka upokojencev  

 02 - LDS - Liberalna demokracija Slovenije    
 03 - NSI - Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka 
 04 - SDS - Slovenska demokratska stranka    
 05 - SLS - Slovenska ljudska stranka          
 06 - SNS - Slovenska nacionalna stranka       
 07 - SD - Socialni demokrati  
 08 - druga stranka  

 66 - (ne želi odgovoriti)    
 77 - (ni volil) 

88 - (ne vem) 
 
 
ODGOVARJAJO VSI! 
 
B23    KARTICA 9 V politiki se včasih govori o levici in desnici. Kam bi vi uvrstili sami sebe  
           na lestvici  od 0 do 10, kjer pomeni 0 levo in 10 desno? 
 

 
levo 

     
      desno 

(ne 
vem)

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
B24 KARTICA 10 V celoti gledano, kako zadovoljni ste sedaj s svojim življenjem? Izberite 
  ustrezno vrednost na lestvici od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni, da ste izredno  
  nezadovoljni, 10 pa, da ste izredno zadovoljni. 
 

 izjemno  
nezadovoljen  

           izjemno  
 zadovoljen 

(ne 
vem)

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
B25     PONOVNO KARTICA 10 Kako zadovoljni ste na splošno s sedanjim gospodarskim  
  stanjem v Sloveniji? Prosimo, uporabite enako lestvico.  

 
 izjemno  

nezadovoljen  
           izjemno  

 zadovoljen 
(ne 

vem)
 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 
 
B26     PONOVNO KARTICA 10 Kako zadovoljni ste z dosedanjo slovensko vlado, s tem,  
  kako opravlja svoje delo? Uporabite enako lestvico. 

 
 izjemno  

nezadovoljen  
           izjemno  

 zadovoljen 
(ne 

vem)
 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 
 
B27     PONOVNO KARTICA 10 Kako zadovoljni ste na splošno z delovanjem demokracije v 
  Sloveniji? 

 
 izjemno  

nezadovoljen  
           izjemno  

 zadovoljen 
(ne 

vem)
 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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B28     KARTICA 11 Kakšno je po vašem mnenju splošno stanje šolstva danes v Sloveniji? 
 

 izjemno 
slabo 

     izjemno  
dobro  

(ne 
vem)

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
B29     PONOVNO KARTICA 11 In kakšno je po vašem mnenju splošno stanje zdravstva  
  danes v Sloveniji? 
 

 izjemno 
slabo 

     izjemno  
dobro  

(ne 
vem)

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
KARTICA 12 Povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev?  
 

 (preberi...en odgovor v vrstici) 

močno 
sogla-
šam 

sogla- 
šam 

niti – 
niti 

ne 
sogla- 
šam 

sploh ne 
sogla- 
šam 

(ne 
vem)

B30 
 
 

Vlada bi morala sprejeti ukrepe za 
zmanjšanje razlik v dohodkih          
med ljudmi.      1 2 3 4 5 8 

B31  
 
 

Homoseksualci in lezbijke morajo 
imeti svobodo, da si uredijo 
življenje po lastnih željah.  1 2 3 4 5 8 

B32  
 
 

Politične stranke, katerih cilj je 
odprava demokracije, je potrebno 
prepovedati.     1 2 3 4 5 8 

B33 
 
 

Lahko smo prepričani, da bo 
moderna znanost rešila probleme 
v zvezi z okoljem. 1 2 3 4 5 8 

 
 
B34 KARTICA 13 Nekateri menijo, da bi se morala Evropska unija navznoter še bolj 

poenotiti, drugi pa pravijo, da je že tako preveč poenotena. Kaj menite vi? Ocenite s 
pomočjo te lestvice. 

 
 poenotenje je  

šlo že predaleč 
        poenotenja 

je še premalo 
(ne 

vem)
 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 
 
Zdaj pa nekaj vprašanj o ljudeh iz drugih držav, ki prihajajo živet v Slovenijo... 
 
B35 KARTICA 14 Kaj menite, v kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi s 

podobnim narodnostnim izvorom kot ga ima večina prebivalcev Slovenije?  
 
 1 - mnogim naj dovoli priselitev  

2 - nekaterim naj dovoli   
 3 - zelo redkim naj dovoli   
 4 - nikomur naj ne dovoli   
 8 - (ne vem)  
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B36 PONOVNO KARTICA 14 Kaj pa ljudem z drugačnim narodnostnim izvorom, kot ga ima 
 večina prebivalcev Slovenije?  
 
 1 - mnogim naj dovoli priselitev  

2 - nekaterim naj dovoli   
 3 - zelo redkim naj dovoli   
 4 - nikomur naj ne dovoli   
 8 - (ne vem)  
 
 
B37 PONOVNO KARTICA 14 In v kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi 
 iz revnejših držav zunaj Evrope?  
 
 1 - mnogim naj dovoli priselitev  

2 - nekaterim naj dovoli   
 3 - zelo redkim naj dovoli   
 4 - nikomur naj ne dovoli   
 8 - (ne vem)  
 
 
B38 KARTICA 15 Ali menite, da je v splošnem dobro ali slabo za slovensko gospodarstvo, 

da prihajajo živet k nam priseljenci iz drugih držav? 
 

 slabo za          
gospodarstvo 

            dobro za  
gospodarstvo 

(ne 
vem)

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
B39 KARTICA 16 Ali menite, da je kulturno življenje v Sloveniji zaradi priseljencev v 

splošnem ogroženo ali obogateno? 
 

 kulturno življenje 
je ogroženo    

     kulturno življenje 
je obogateno 

(ne 
vem)

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
B40 KARTICA 17 Ali menite, da je Slovenija zaradi priseljencev iz drugih držav postala 

slabša ali boljša dežela za bivanje?  
  

 slabša dežela  
za bivanje     

     boljša dežela 
      za bivanje 

(ne 
vem)

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
Zdaj pa vam bomo zastavili nekaj vprašanj o vas in vašem življenju. 
 
C1   KARTICA 18 V celoti gledano, kako srečni bi rekli, da ste? Izberite ustrezno vrednost 
 na lestvici od 0 do 10. 

 
 zelo  

nesrečen 
          zelo  

 srečen 
(ne 

vem)
 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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C2 KARTICA 19 Ocenite, kako pogosto se iz družabnih razlogov dobivate s prijatelji, 
 sorodniki ali kolegi z dela? 
 
 1 - nikoli  

2 - manj kot enkrat na mesec  
 3 - enkrat na mesec   
 4 - nekajkrat na mesec   
 5 - enkrat na teden   
 6 - večkrat na teden   
 7 - vsak dan  
 8 - (ne vem)                   
 
 
C3 Ali imate koga, s katerim se lahko pogovorite o intimnih in osebnih stvareh? 
 
 1 - da                   

2 - ne            
 8 - (ne vem)         
 
 
C4 KARTICA 20 Če se primerjate z drugimi ljudmi vaše starosti, kako pogosto bi zase 

rekli, da se udeležujete različnih družabnih srečanj?  
 
 1 - precej manj kot večina drugih  

2 - manj kot večina drugih  
 3 - približno enako  
 4 - več kot večina drugih   
 5 - precej več kot večina drugih  
 8 - (ne vem)                   
 
 
C5 Ste bili vi ali kdo od članov vašega gospodinjstva v zadnjih petih letih žrtev vloma ali 

fizičnega napada? 
 
 1 - da                   

2 - ne            
 8 - (ne vem)         
 
 
C6 Kako varno se počutite (bi se počutili), kadar zvečer hodite (ali bi hodili) sami po vaši 

soseski?  (preberi...) 
 

 1 - zelo varno  
2 - varno  

 3 - ogroženo  
 4 - zelo ogroženo  
 8 - (ne vem)                   
 
 
C7 KARTICA 21 Kako pogosto, če sploh, vas skrbi, da bi kdo vlomil v vaše stanovanje oz. 

hišo? 
 
 1 - skoraj ves čas         

2 - pogosto                ––––––  VPRAŠAJ C8    
 3 - le včasih                  
 4 - nikoli                  
 8 - (ne vem)      ––––––––––  PRESKOK NA C9  
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C8 Ali skrb zaradi možnega vloma v vaš dom... (preberi...) 
 
 1 - močno vpliva na kakovost vašega življenja  

2 - vpliva do določene mere  
 3 - nima vpliva na kakovost vašega življenja?  
 8 - (ne vem)                   
 
 
ODGOVARJAJO VSI! 
 
C9 PONOVNO KARTICA 21 Kako pogosto, če sploh, vas skrbi, da bi postali žrtev 

nasilnega napada? 
 
 1 - skoraj ves čas         

2 - pogosto                –––––– VPRAŠAJ C10    
 3 - le včasih                  
 4 - nikoli                 
 8 - (ne vem)      –––––––––– PRESKOK NA C11  
 
 
C10 Ali skrb zaradi možnega nasilnega napada... (preberi...)  
 
 1 - močno vpliva na kakovost vašega življenja  

2 - vpliva do določene mere  
 3 - nima vpliva na kakovost vašega življenja  
 8 - (ne vem)                   
 
 
ODGOVARJAJO VSI! 
 
Sledi nekaj vprašanj o terorizmu 
 
C11 Kaj menite, ali je teroristični napad nekje v Evropi v času naslednjih dvanajst  

mesecev...  (preberi...) 
 
 1 - zelo verjeten  

2 - verjeten  
 3 - ni preveč verjeten  
 4 - sploh ni verjeten  
 8 - (ne vem)                   
 
    
C12 In kaj menite, ali je teroristični napad nekje v Sloveniji v času naslednjih dvanajst 
 mesecev... (preberi...)  
 
 1 - zelo verjeten  

2 - verjeten  
 3 - ni preveč verjeten  
 4 - sploh ni verjeten  
 8 - (ne vem)                   
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KARTICA 22  S pomočjo kartice mi povejte, kako močno soglašate ali ne soglašate z vsako 
od navedenih trditev.  

 

 (preberi...en odgovor v vrstici) 

močno 
sogla-
šam 

sogla- 
šam niti – niti 

ne sogla- 
šam 

sploh ne 
sogla- 
šam 

(ne 
vem) 

C13 
 
 
 
 
 

Policija bi morala imeti pravico, 
da nekoga, ki je osumljen 
načrtovanja terorističnega 
napada v Sloveniji, zadrži v 
priporu, dokler ni prepričana, 
da ni vpleten 1 2 3 4 5 8 

C14 
 
 
 
 

Za mučenje zapornika v 
slovenskem zaporu nikoli ni 
opravičila, četudi bi lahko na ta 
način prišli do informacij, ki bi 
preprečile teroristični napad. 1 2 3 4 5 8 

 
 
Sedaj pa še nekaj vprašanj o vas in vašem življenju. 
 
C15 Kako bi na splošno ocenili vaše zdravje? Bi rekli, da je…  
 
 1 - zelo dobro  

2 - dobro  
 3 - zadovoljivo  
 4 - slabo  
 5 - zelo slabo  
 8 - (ne vem)                   
 
 
C16 Ali vas pri vaših vsakdanjih opravilih kakorkoli ovira kakšna kronična bolezen, 

invalidnost ali psihična težava? Če da, koliko vas ovira? 
 

 1 - da, precej   
2 - da, do neke mere  

 3 - ne  
 8 - (ne vem)                   
 
 
C17 Ali se imate za pripadnika kakšne religije ali veroizpovedi? 
 
 1 - da   –––––––––––––––––  VPRAŠAJ C18    

2 - ne   
 8 - (ne vem)       ––––––––––  PRESKOK NA C19  
 
 
C18 Katere?  
 
 1 - rimokatoliška  
 2 - protestantska  
 3 - pravoslavna  
 4 - druge krščanske     
 5- judovske                                            –––––––– PRESKOK NA C21  
 6 - muslimanske  
 7 - vzhodnjaške (hinduizem, budizem)  
 8 - druge nekrščanske  
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C19 Ali ste se v preteklosti čutili pripadnika kakšne religije ali verske skupnosti? 
 
 1 - da   ––––––––––––––––– VPRAŠAJ C20    

2 - ne            
 8 - (ne vem)      –––––––––– PRESKOK NA C21  
 
 
C20 Katere?  
 
 1 - rimokatoliška  

2 - protestantska  
 3 - pravoslavna  
 4 - druge krščanske     
 5- judovske                                                   
 6 - muslimanske  
 7 - vzhodnjaške (hinduizem, budizem)  
 8 - druge nekrščanske  
 
 
ODGOVARJAJO VSI! 
 
C21 KARTICA 23 Ne glede na to, ali pripadate kateri od religij ali ne, prosimo ocenite, 

koliko ste verni? 
 

 sploh   
nisem veren 

      zelo 
sem veren 

(ne 
vem)

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
C22 KARTICA 24 Če odštejete posebne priložnosti kot so poroke ali pogrebi, kako pogosto 
 obiskujete verske obrede? 
 
 1 - vsak dan   

2 - več kot enkrat na teden  
 3 - enkrat na teden  
 4 - vsaj enkrat na mesec  
 5 - le ob posebnih verskih praznikih  
 6 - še redkeje  
 7 - nikoli  
 8 - (ne vem)                   
 
 
C23  PONOVNO KARTICA 24 Če odštejete udeležbo pri verskih obredih, kako pogosto sicer 

molite, če sploh molite?  
 

 1 - vsak dan   
2 - več kot enkrat na teden  

 3 - enkrat na teden  
 4 - vsaj enkrat na mesec  
 5 - le ob posebnih verskih praznikih  
 6 - še redkeje  
 7 - nikoli  
 8 - (ne vem)                   
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ODGOVARJAJO VSI! 
 
C24 Ali bi zase lahko rekli, da pripadate kakšni skupini, ki v naši državi trpi zaradi  

diskriminacije, neenakopravnosti? 
 
 1 - da   –––––––––––––––––  VPRAŠAJ C25    

2 - ne            
 8 - (ne vem)      –––––––––– PRESKOK NA C26  
 
 
C25 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? DODATNA POIZVEDBA: 

'Še na podlagi česa drugega?'  (OBKROŽI VSE USTREZNE ODGOVORE)  
 
 01 - barve kože ali rase  

02 - tujega državljanstva  
 03 - vere  
 04 - jezika  
 05 - narodnostne pripadnosti  
 06 - starosti  
 07 - spola  
 08 - spolne usmerjenosti  
 09 - invalidnosti  
 10 - drugo (VPIŠI) ___________________________________  
 88 - (ne vem)                   
 
 
ODGOVARJAJO VSI! 
 
C26 Ali ste državljan(ka) Slovenije?  
 
 1 - da   ––––––––––––––––– VPRAŠAJ C28    

2 - ne            
 8 - (ne vem)      –––––––––– PRESKOK NA C27  
 
 
C27 Kakšno državljanstvo imate?  
 
 VPIŠI  ____________________________________                 

88 - (ne vem) 
 
 
ODGOVARJAJO VSI! 
 
C28 Ali ste bili rojeni na ozemlju današnje Slovenije? 
 
 1 - da   –––––––––––––––––  PRESKOK NA C31  

2 - ne   –––––––––––––––––   VPRAŠAJ C29  
 8 - (ne vem)   ––––––––––––  PRESKOK NA C31  
 
 
C29 V kateri državi ste bili rojeni? (Za anketirance, rojene v nekdanji Jugoslaviji – izven 
 Slovenije, vpišite tudi, v kateri republiki so bili rojeni. Na primer Jugoslavija - Bosna in 
 Hercegovina)  
 
 VPIŠI  ____________________________________                 

88 - (ne vem) 
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C30 KARTICA 25 Koliko let je od tega, ko ste prvič prišli živet v Slovenijo?  
 
 1 - manj kot eno leto nazaj  

2 - pred 1-5 leti   
 3 - pred 6-10 leti  
 4 - pred 11-20 leti  
 5 - pred več kot 20 leti  
 8 - (ne vem)                   
 
 
ODGOVARJAJO VSI! 
 
C31 Kateri jezik ali jezike doma najpogosteje govorite?  
 

VPIŠITE DO  DVA JEZIKA    ___________________________________ 
 

888 - (ne vem)                ___________________________________     
 
 
C32 Ali se čutite pripadnika katere od manjšinskih narodnosti v Sloveniji? 
 
 1 - da                   

2 - ne            
 8 - (ne vem)         
 
 
C33 Je bil vaš oče rojen v Sloveniji oziroma v eni od republik nekdanje Jugoslavije? 
 
 1 - da,  na ozemlju današnje Slovenije   ––––––––––––   PRESKOK NA C35    

2 - da, v eni od drugih republik nekdanje Jugoslavije ––   VPRAŠAJ C34  
3 - ne   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   VPRAŠAJ C34       

 8 - (ne vem)   –––––––––––––––––––––––––––––––––   PRESKOK NA C35   
 
 
C34 V kateri državi je bil rojen vaš oče?   
 
  VPIŠI  ____________________________________                 
                88 - (ne vem) 
 
ODGOVARJAJO VSI! 
 
C35    Je bila vaša mama rojena v Sloveniji oziroma eni od republik nekdanje Jugoslavije? 
 
 1 - da,  na ozemlju današnje Slovenije   ––––––––––––   PRESKOK NA D1   

2 - da, v eni od drugih republik nekdanje Jugoslavije ––   VPRAŠAJ C36  
3 - ne   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   VPRAŠAJ C36    

 8 - (ne vem)   –––––––––––––––––––––––––––––––––   PRESKOK NA D1  
 
 
C36 V kateri državi je bila rojena vaša mama?  
 

VPIŠI  ____________________________________                 
                88 - (ne vem) 
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ODGOVARJAJO VSI! 
 
Sledi nekaj vprašanj o tem, kakšna je naša družba. 
 
KARTICA 26 S pomočjo kartice povejte, kako močno soglašate ali ne soglašate z naslednjimi 
trditvami. 

 

 (preberi...en odgovor v vrstici) 

močno 
sogla-
šam 

sogla- 
šam niti – niti 

ne sogla- 
šam 

sploh ne 
sogla- 
šam 

(ne 
vem) 

D1 
 
 
 

Velike razlike v dohodkih so 
sprejemljive, ker nagrajujejo 
razlike v sposobnostih in 
vloženem trudu ljudi. 1 2 3 4 5 8 

D2 
 

Šola mora naučiti otroke 
ubogljivosti. 1 2 3 4 5 8 

D3  
 
 
 

Ženska mora biti pripravljena 
zmanjšati obseg svojega 
plačanega dela v korist svoje 
družine. 1 2 3 4 5 8 

D4 
 
 

Družba je lahko pravična le, če 
so razlike v življenjskem 
standardu ljudi majhne. 1 2 3 4 5 8 

D5 
 
 

Ljudje, ki kršijo zakon bi morali 
biti kaznovani dosti strožje kot 
doslej. 1 2 3 4 5 8 

D6 
 
 

Kadar ni dovolj delovnih mest, bi 
morali imeti moški prednost pri 
zaposlovanju pred ženskami.       1 2 3 4 5 8 

 
 
D7 KARTICA 27 Kaj menite, koliko ljudi je nezaposlenih oziroma išče zaposlitev med 100 
 ljudmi v Sloveniji, ki so primerno stari za zaposlitev. Odgovor izberite s pomočjo te 
 kartice. Če ne veste natančno, izberite odgovor, ki se vam zdi najverjetnejši. 

 
 
 
 
 

 

 

  

  

  

  

 

 01 - 0-4                
02 - 5-9             
03 - 10-14  
04 - 15-19  
05 - 20-24  
06 - 25-29  
07 - 30-34  
08 - 35-39  
09 - 40-44  
10 - 45-49  
11 - 50 ali več  

 88 - (ne vem)         
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D8 PONOVNO KARTICA 27 In koliko ljudi je težje bolnih ali invalidnih med 100 ljudmi v 
Sloveniji, ki so primerno stari za zaposlitev.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
D9 PONOVNO KARTICA 27 In koliko ljudi nima denarja za pokritje osnovnih življenjskih  

potreb med 100 ljudmi v Sloveniji, ki so primerno stari za zaposlitev. Če ne veste  
natančneje, izberite odgovor, ki se vam zdi najverjetnejši. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D10 PONOVNO KARTICA 27 In koliko ljudi je bilo rojenih izven meja Slovenije med 100  

ljudmi v Sloveniji, ki so primerno stari za zaposlitev. Odgovor izberite s pomočjo  
kartice..   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 01 - 0-4                
02 - 5-9             
03 - 10-14  
04 - 15-19  
05 - 20-24  
06 - 25-29  
07 - 30-34  
08 - 35-39  
09 - 40-44  
10 - 45-49  
11 - 50 ali več  

 88 - (ne vem)         

 01 - 0-4                
02 - 5-9             
03 - 10-14  
04 - 15-19  
05 - 20-24  
06 - 25-29  
07 - 30-34  
08 - 35-39  
09 - 40-44  
10 - 45-49  
11 - 50 ali več  

 88 - (ne vem)         

 01 - 0-4                
02 - 5-9             
03 - 10-14  
04 - 15-19  
05 - 20-24  
06 - 25-29  
07 - 30-34  
08 - 35-39  
09 - 40-44  
10 - 45-49  
11 - 50 ali več  

 88 - (ne vem)         
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Sedaj pa nekaj vprašanj o tem, kako dobre ali slabe so določene stvari za različne družbene 
skupine v Sloveniji danes.  
 
D11 KARTICA 28 S pomočjo kartice ocenite, kakšen se vam na splošno zdi življenjski 

standard upokojencev? Ocenite na lestvici od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni izjemno  
slab, 10 pa izjemno dober.  

 
 

izjemno slab 
     

     izjemno dober 
(ne 

vem)
 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 
 
D12 PONOVNO KARTICA 28 Kakšen se vam na splošno zdi življenjski standard 
 brezposelnih? Uporabite isto lestvico. 

 
 

izjemno slab 
     

     izjemno dober 
(ne 

vem)
 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 
 
D13 PONOVNO KARTICA 28 Kako se vam zdi na splošno poskrbljeno za to, da zaposleni
  starši dobijo cenovno dostopno varstvo za svoje otroke? Uporabite isto lestvico.  
 

 
izjemno slabo 

     
     izjemno dobro 

(ne 
vem)

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
D14 PONOVNO KARTICA 28 In kako bi na splošno ocenili možnosti, da mladi ljudje v 
 Sloveniji pridejo do zaposlitve? Uporabite isto lestvico.  

 
 

izjemno slabe 
     

     izjemno dobre 
(ne 

vem)
 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 
 
KARTICA 29 Ljudje imajo različne poglede na to, za kaj bi morala biti odgovorna država in za 
kaj ne. Za vsako od navedenih stvari z lestvico od 0 do 10 ocenite, kolikšna naj bo po vašem 
mnenju odgovornost države. 0 pomeni, da naj država za navedeno stvar sploh ne bi bila 
odgovorna, 10 pa da naj bi bila za to odgovorna v celoti. Najprej - to da... (preberi...) 
 

  država naj sploh ne 
bi bila odgovorna 

   država naj bi bila 
odgovorna v celoti

(ne 
vem)

D15 
 

zagotovi zaposlitev 
vsakemu, ki to želi 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

D16 
 
 

zagotovi primerno 
zdravstveno oskrbo 
za bolne 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

D17 
 
 

zagotovi primeren 
življenjski standard 
za starejše 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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PONOVNO KARTICA 29 In kako odgovorna naj bi bila po vašem mnenju država za naslednje 
stvari. Da ... (preberi...) 
 

  država naj sploh ne 
bi bila odgovorna 

   država naj bi bila 
odgovorna v celoti 

(ne 
vem)

D18 
 
 

zagotovi primeren 
življenjski standard za 
brezposelne 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

D19 
 
 

zagotovi otroško 
varstvo zaposlenim 
staršem 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

D20 
 
 
 
 

zagotovi plačan 
dopust ljudem, ki 
začasno skrbijo za 
bolne družinske 
člane 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 
 
Sedaj pa nekaj vprašanj o tem, kakšen vpliv imajo izdatki za socialno varnost na različna 
področja življenja v Sloveniji. Z izdatki za socialno varnost mislimo predvsem na izdatke na 
področju zdravstvenega in socialnega varstva ter pokojnin. 
 
KARTICA 30  S pomočjo kartice povejte, koliko soglašate ali ne soglašate s tem, da izdatki za 
socialno varnost v Sloveniji... (preberi...) 
 

  

močno 
sogla-
šam 

sogla- 
šam niti – niti 

ne sogla- 
šam 

sploh ne 
sogla- 
šam 

(ne 
vem) 

D21 
 

...predstavljajo preveliko breme 
za gospodarstvo 1 2 3 4 5 8 

D22 … preprečujejo širjenje 
revščine 1 2 3 4 5 8 

D23  
 

… zagotavljajo pravičnejšo 
družbo 1 2 3 4 5 8 

D24 
 

... vzpodbujajo priseljevanje 
ljudi iz drugih držav 1 2 3 4 5 8 

D25 
 
 

… predstavljajo prevelik strošek 
za podjetja zaradi davkov in 
prispevkov 1 2 3 4 5 8 

D26 
 
 

… omogočajo ljudem, da lažje  
uskladijo delo in družinsko 
življenje 1 2 3 4 5 8 

 
  
PONOVNO KARTICA 30 In koliko soglašate ali ne soglašate s tem, da izdatki za socialno 
varnost v Sloveniji...  (preberi...) 
 

  

močno 
sogla-
šam 

sogla- 
šam niti – niti 

ne sogla- 
šam 

sploh ne 
sogla- 
šam 

(ne 
vem) 

D27 
 ... ljudi polenijo 1 2 3 4 5 8 

D28  
 
 

… povzročajo, da so ljudje 
manj pripravljeni pomagati drug 
drugemu 1 2 3 4 5 8 

D29 
  
 

…povzročajo, da so ljudje manj 
pripravljeni skrbeti zase in svojo 
družino 1 2 3 4 5 8 
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D30 KARTICA 31 Zopet pomislite na izdatke za socialno varnost. Povejte, kako učinkovito 
se vam zdi zagotavljanje zdravstvenega varstva v Sloveniji z vidika porabe časa in 
denarja. Ocenite na lestvici 0 do 10, pri čemer 0 pomeni izjemno neučinkovito, 10 pa 
izjemno učinkovito. 

 
 izjemno 

neučinkovito 
      izjemno 

učinkovito 
(ne 

vem)
 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

   
 
D31 PONOVNO KARTICA 31 In kako učinkovita se vam zdi davčna uprava pri stvareh kot 

so: pomoč ljudem pri davčnih napovedih, izogibanje napakam pri odmerah davka in 
preprečevanje davčnih utaj? Uporabite to kartico, pri čemer 0 pomeni, da je izjemno 
neučinkovita, 10 pa, da je izjemno učinkovita. 

   
 izjemno 

neučinkovita 
      izjemno 

učinkovita 
(ne 

vem)
 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 
 
D32 KARTICA 32 S pomočjo te kartice povejte, ali menite, da zdravniki in medicinske 

sestre v Sloveniji za nekatere ljudi poskrbijo bolje kot za druge ali pa vse obravnavajo  
na enak način? Ocenite na lestvici 0 do10, pri čemer 0 pomeni, da za nekatere  
poskrbijo bolje kot za druge, 10 pa da vse obravnavajo na enak način. 

                   
 za nekatere ljudi 

poskrbijo bolje kot 
za druge 

     
vse obravnavajo 

na enak način 
(ne 

vem)
 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 
 
D33 PONOVNO KARTICA 32 S pomočjo iste kartice povejte, ali menite, da davčna uprava v 
 Sloveniji nekatere ljudi obravnava manj strogo kot druge ali vse ljudi obravnava na 
 enak način? Ocenite na lestvici 0 do 10, pri čemer 0 pomeni, da nekatere ljudi 
 obravnava manj strogo kot druge, 10 pa, da vse ljudi obravnava na enak način.  
 

 nekatere ljudi 
obravnava manj 
strogo kot druge 

     
vse ljudi 

obravnava enako  
(ne 

vem)
 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 
   

D34 KARTICA 33 Velik del socialne podpore se financira iz davkov. Če bi država morala  
izbirati - med višjimi davki za več podpore socialnim programom ali nižjimi davki ter 

 manj podpore socialnim programom - kaj bi po vašem mnenju morala storiti? Izberite  
odgovor na tej kartici. 

 
 država bi morala močno 

znižati davke in precej 
zmanjšati podporo 
socialnim programom 

   država bi morala močno 
zvišati davke in nameniti 

veliko več podpore 
socialnim programom 

(ne 
vem)

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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D35 KARTICA 34 Predstavljajte si dva človeka kjer eden zasluži dvakrat več kot drugi. 
 Katera od naslednjih trditev najbolj ustreza vaši predstavi o tem, kako naj bi plačevala 
 davke od svojega dohodka? (le en odgovor) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D36 KARTICA 35 Nekateri ljudje pravijo, da bi morali ljudje z višjimi dohodki dobiti višje  

pokojnine, ker so plačevali več. Drugi pravijo, da bi morali ljudje z nižjimi dohodki  
dobiti višje pokojnine, ker so njihove potrebe večje. Katera od treh trditev na kartici je  
najbližja vašemu mnenju? (le en odgovor) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
D37 KARTICA 36 Nekateri menijo, da bi morali ljudje z višjimi dohodki prejemati višje  

nadomestilo za brezposelnost, ker so plačevali višje davke. Drugi pa menijo, da bi 
morali ljudje z nižjimi dohodki prejemati višje nadomestilo za brezposelnost, ker ga  
bolj potrebujejo. S katero od treh trditev na kartici se najbolj strinjate? (le en odgovor) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
D38  KARTICA 37 Če pomislite na ljudi, ki prihajajo živet v Slovenijo iz drugih držav, kdaj  

menite, da bi lahko pridobili enake socialne pravice kot državljani Slovenije. Izberite  
odgovor na kartici, ki je najbližje vašim pogledom. (le en odgovor) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 1 - Oba naj plačujeta enak delež davka (enak %) od svojega dohodka, 
tako da bi tisti, ki zasluži dvakrat več, plačal dvakrat večji davek. 

 

2 - Tisti, ki zasluži več, bi moral plačati večji delež (večji %) od 
svojega dohodka, tako da bi tisti, ki zasluži dvakrat več, plačal več kot 
dvakrat večji davek.           

 

3 - Oba naj plačata enako vsoto denarja ne glede na razlike v njunem 
dohodku. 

 

4 - (nič od tega)  
 8 - (ne vem)         

 1 - Ljudje z višjimi dohodki naj dobijo višje pokojnine kot ljudje z nižjimi 
dohodki. 

 

2 - Ljudje z visokimi in ljudje z nizkimi dohodki bi morali dobiti enake 
pokojnine.    

 

3 - Ljudje z nižjimi dohodki naj dobijo višje pokojnine kot ljudje z višjimi 
dohodki 

 

4 - (nič od tega)  
 8 - (ne vem)         

 1 - Ljudje z višjimi dohodki bi morali prejemati višje nadomestilo za 
brezposelnost. 

 

2 - Ljudje z visokimi in ljudje z nizkimi dohodki bi morali dobiti enako 
nadomestilo za brezposelnost. 

 

3 - Ljudje z nižjimi dohodki bi morali prejemati višje nadomestilo za 
brezposelnost. 

 

4 - (nič od tega)  
 8 - (ne vem)         

 1 - takoj ob prihodu  
2 - potem ko so eno leto bivali v Sloveniji, ne glede na to ali so bili 

zaposleni ali ne 
 

3 - samo v primeru, da so bili vsaj leto dni zaposleni in so plačevali davke  
4 - potem ko postanejo slovenski državljani  
5 - nikoli ne bi smeli dobiti enakih pravic  

 8 - (ne vem)         
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D39  KARTICA 38 Veliko ljudi iz drugih držav, ki pridejo živet v Slovenijo, plačuje davke  
ter so deležni socialnih pravic in drugih ugodnosti. Če upoštevate oboje, kaj bi rekli, 
ali ljudje, ki pridejo živet v Slovenijo, dobijo več kot prispevajo ali prispevajo več kot 

 dobijo? Odgovorite s pomočjo lestvice, kjer 0 pomeni, da dobijo mnogo več in 10, da 
 prispevajo mnogo več.  
 

 dobijo veliko več 
kot prispevajo          

     prispevajo veliko 
več kot dobijo  

(ne 
vem)

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
KARTICA 39 S pomočjo te kartice povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od 
naslednjih trditev o ljudeh v Sloveniji. 
 

 (preberi... en odgovor v vrstici) 

močno 
sogla-
šam 

sogla- 
šam niti – niti 

ne sogla- 
šam 

sploh ne 
sogla- 
šam 

(ne 
vem) 

D40 
 

Večina brezposelnih si v resnici 
ne prizadeva najti zaposlitve. 1 2 3 4 5 8 

D41  
 
 

Veliko ljudi z najnižjimi dohodki 
dobi manj podpore kot so jo po 
zakonu upravičeni dobiti. 1 2 3 4 5 8 

D42 
 

Veliko ljudi uspe pridobiti 
podporo, ki jim ne pripada.  1 2 3 4 5 8 

D43 
 
 

V Sloveniji ni dovolj socialne 
pomoči za ljudi, ki jo zares 
potrebujejo. 1 2 3 4 5 8 

D44 
  
 

Zaposleni se pogosto 
pretvarjajo, da so bolni, da 
lahko ostanejo doma. 1 2 3 4 5 8 

 
 
D45     KARTICA 40 V zadnjem času je dosti govora o izdatkih za javno zdravstvo v Sloveniji. 
 Če pomislite za 10 let naprej, katera od trditev na kartici je najbližje vašemu mnenju? 
 (le en odgovor) 

Čez 10 let...: 
 

 
 
 
 
 

                      
  

 
D46 KARTICA 41 Prav tako je veliko govora o izdatkih za pokojnine v Sloveniji. Če pomislite 
 za 10 let naprej, katera od trditev na kartici je najbližje vašemu mnenju? (le en odgovor) 

Čez 10 let: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 1 - si Slovenija ne bo mogla privoščiti javnega zdravstva v takšnem obsegu 
kot ga imamo doslej. 

 

2 - bo Slovenija lahko ohranila sedanji obseg javnega zdravstva, ne bo pa 
ga mogla povečati. 

 

3 - si bo Slovenija lahko privoščila večji obseg javnega zdravstva.  
 8 - (ne vem)         

 1 - si Slovenija ne bo mogla privoščiti izplačevanja pokojnin v sedanjem 
obsegu. 

 

2 - bo Slovenija lahko ohranila sedanji obseg izplačevanja pokojnin, ne bo 
pa ga mogla povečati.  

 

3 - si bo Slovenija lahko privoščila večji obseg izplačevanja pokojnin.  
 8 - (ne vem)         
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Pri naslednjih vprašanjih si skušajte predstavljati, kaj bi se lahko zgodilo v naslednjih 12 
mesecih. 

 
D47 KARTICA 42 S pomočjo te kartice povejte, kako verjetno je, da boste v naslednjih 12  

mesecih brezposelni in boste vsaj 4 tedne zapored iskali zaposlitev? 
 

 1 - sploh ni verjetno  
2 - ni preveč verjetno      –––––––––––––––––––––– VPRAŠAJ D48    

 3 - verjetno  
 4 - zelo verjetno                 
 5 - ni bil oz. ni več zaposlen in ne išče zaposlitve –– PRESKOK NA D49           
 8 - (ne vem)   –––––––––––––––––––––––––––––– VPRAŠAJ D48    

 
 
D48 PONOVNO KARTICA 42 Kako verjetno je, da boste v naslednjih 12 mesecih v službi 
 preživeli manj časa kot bi hoteli zaradi nege družinskih članov ali sorodnikov?  
 Uporabite isto kartico kot prej. 
 
 1 - sploh ni verjetno  

2 - ni preveč verjetno                         
 3 - verjetno  
 4 - zelo verjetno                 
 8 - (ne vem)                                             
 
 
ODGOVARJAJO VSI! 
 
D49 PONOVNO KARTICA 42 In kako verjetno je, da bodo v naslednjih 12 mesecih obdobja, 
 ko ne boste imeli dovolj denarja za pokritje materialnih stroškov vašega 
 gospodinjstva. Uporabite isto kartico. 

 
 1 - sploh ni verjetno  

2 - ni preveč verjetno                       
 3 - verjetno  
 4 - zelo verjetno                 
 8 - (ne vem)                                             
 
 
D50 PONOVNO KARTICA 42 Povejte še, kako verjetno je, da v naslednjih 12 mesecih ne 
 boste deležni zdravstvene oskrbe, ki bi jo potrebovali, če bi zboleli? 

 
 1 - sploh ni verjetno  

2 - ni preveč verjetno                        
 3 - verjetno  
 4 - zelo verjetno                 
 8 - (ne vem)                                             
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Sedaj bi vam želeli zastaviti nekaj vprašanj povezanih s starostjo.  
 
E1 Kaj bi rekli, pri kateri starosti ljudi ne dojemamo več kot mlade? 
 ANKETAR: Če respondent odgovori »odvisno« ali »nikoli«, sprejmite tak odgovor in NE 
 zahtevajte natančnejšega odgovora. Če respondent navede starostno obdobje, vprašajte za
  konkretno starost znotraj tega obdobja.   
 
⏐__⏐__⏐__⏐  vpišite v letih                      
 

777 - (zavrnil odgovor)  
888 - (ne vem)                                             
000 - (odvisno od posameznika)  
222 - (o tem ni nikoli razmišljal)  

 
 
E2 Kaj bi rekli, pri kateri starosti, ljudi začenjamo dojemati kot stare? 
  ANKETAR: Če respondent odgovori »odvisno« ali »nikoli«, sprejmite tak odgovor in NE  
  zahtevajte natančnejšega odgovora. Če respondent navede starostno obdobje, vprašajte za 
  konkretno starost znotraj tega obdobja. 
 
⏐__⏐__⏐__⏐  vpišite v letih                      
 

777 - (zavrnil odgovor)  
888 - (ne vem)                                             
000 - (odvisno od posameznika)  
222 - (o tem ni nikoli razmišljal)  

 
 
E3  KARTICA 43 S pomočjo te kartice povejte, katera črka najbolje opisuje starostno 
 skupino, za katero mislite, da ji pripadate. Če se vidite kot zelo mladi, izberite prvo 
 črko. Če se vidite kot zelo stari, izberite zadnjo črko. Če se vidite kje vmes, pa 
 izberite eno od vmesnih črk. (le en odgovor) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E4 KARTICA 44 S pomočjo te kartice povejte, kako močan ali šibak občutek pripadnosti 
 tej starostni skupini imate. Ocenite na lestvici od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni zelo 
 šibak občutek pripadnosti, 10 pa zelo močan občutek pripadnosti.  
    

 zelo šibak  
občutek pripadnosti 

     zelo močan  
občutek pripadnosti 

(ne 
vem)

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
  (nimam občutka pripadnosti katerikoli / tej starostni skupini) 55 

 
             

 01 - A  
02 - B  
03 - C  
04 - D  
05 - E  
06 - F  
07 - G  
08 - H  
09 - J  
77 - (zavrnil odgovor)  

 88 - (ne vem)         
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Sedaj pa nekaj vprašanj o tem kakšen družbeni ugled imajo ljudje iz različnih starostnih 
skupin.  
 
KARTICA 45 Zanima me, kakšen ugled po vašem mnenju večina v Sloveniji pripisuje ljudem 
starim med 20 in 30 let in kakšen ugled ljudem starim med 40 in 50 let ter kakšen ugled 
ljudem starejšim od 70 let. S pomočjo te kartice povejte, kakšen ugled večina ljudi pripisuje 
ljudem ... (preberi...) 
 

  izjemno nizek  
ugled v družbi 

     izjemno visok  
ugled v družbi

(ne 
vem)

E5 
 

... starim med 20 in 30 
let? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

E6 
 

... starim med 40 in 
50 let? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

E7 ...starejšim od 70 let? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
Sledi nekaj vprašanj o ljudeh, ki so stari med 20 in 30 let. 
 
KARTICA 46 S pomočjo te kartice z lestvico od 0 do 10 povejte, koliko vas skrbi za vsako od 
navedenih stvari. 0 pomeni, da vas sploh ne skrbi in 10, da vas izjemno skrbi. Koliko vas 
skrbi... (preberi...) 
 

  sploh me  
ne skrbi 

     izjemno 
me skrbi

(ne 
vem)

E8 
 
 
 
 

… obseg kriminala, ki 
ga dandanes  
zakrivijo ljudje, ki so 
stari med 20 in 30 
let? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

E9 
 
 
 
 
 
 
 

... možnost da bi 
delodajalci pri 
zaposlovanju dali 
prednost ljudem 
starim med 20 in 30 
let, pred tistimi, ki so 
stari med 40 in 50 let 
ali starejšimi? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 
 
E10 KARTICA 47 Kaj menite, ali ima večina ljudi starih med 20 in 30 let dober ali slab 
 vpliv na slovenske navade in način življenja? Ocenite s pomočjo kartice, kjer 0 
 pomeni izjemno slab vpliv, 10 pa izjemno dober vpliv.  
 

 izjemno  
slab vpliv 

     izjemno  
dober vpliv 

(ne 
vem)

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
  (sploh nima vpliva) 55 

 
 
E11 KARTICA 48 Gledano na splošno, kaj menite, ali ljudje stari med 20 in 30 let dajejo 
 majhen ali velik prispevek slovenskemu gospodarstvu danes? Uporabite to kartico,
  kjer 0 pomeni, da prispevajo zelo malo in 10, da prispevajo zelo veliko.   
    

 dajejo zelo majhen 
prispevek slovenskemu 
gospodarstvu   

   dajejo zelo velik  
prispevek slovenskemu 

gospodarstvu 
(ne 

vem)
 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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Sledi nekaj podobnih vprašanj o ljudeh, ki so starejši od 70 let. 
 
E12 KARTICA 49 S pomočjo te kartice povejte, ali menite, da ljudje starejši od 70 let 
 predstavljajo breme za slovenski zdravstveni sistem, ali ne? 0 pomeni, da niso  
 breme in 10, da so hudo breme.  
 

 
niso breme               

     
so hudo breme 

(ne 
vem)

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
E13 KARTICA 50 Kaj menite, ali ima večina ljudi starejših od 70 let dober ali slab vpliv na
 slovenske navade in način življenja? Ocenite s pomočjo kartice, kjer 0 pomeni 
 izjemno slab vpliv, 10 pa izjemno dober vpliv.  
 

 izjemno slab  
vpliv                         

     izjemno dober  
vpliv 

(ne 
vem)

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
  (sploh nima vpliva) 55 

 
  

E14 KARTICA 51 Gledano na splošno, kaj menite, ali ljudje starejši od 70 let dajejo danes 
 majhen ali velik prispevek slovenskemu gospodarstvu? Uporabite to kartico, kjer 0 
 pomeni, da prispevajo zelo malo in 10, da prispevajo zelo veliko. 
 

 prispevajo  
zelo malo                 

     prispevajo  
zelo veliko 

(ne 
vem)

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
    
Zdaj smo vas spraševali o vaših pogledih. Pri naslednjih vprašanjih pa nas zanima kako 
večina ljudi v Sloveniji gleda na ljudi različnih generacij. 
    
KARTICA 52 S pomočjo te kartice povejte, kako verjetno je, da večina ljudi v Sloveniji vidi 
ljudi stare med 20 in 30 let.. (preberi...) 
 

  

sploh ni 
verjetno, 

da  jih 
vidijo tako    

zelo 
verjetno 
je, da jih 

vidijo tako 
(ne 

vem) 
E15 ...kot prijazne? 0 1 2 3 4 8 
E16 ...kot sposobne? 0 1 2 3 4 8 
E17 

 
...kot ljudi z visokimi 

moralnimi načeli? 0 1 2 3 4 8 
E18  

 
... kot ljudi vredne 

spoštovanja? 0 1 2 3 4 8 
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PONOVNO KARTICA 52 Sedaj pa pomislite na ljudi starejše od 70 let. S pomočjo iste lestvice 
povejte kako verjetno je, da večina ljudi v Sloveniji vidi ljudi starejše od 70 let... preberite...   
 

  

sploh ni 
verjetno, 

da  jih 
vidijo tako    

zelo 
verjetno 
je, da jih 

vidijo tako 
(ne 

vem) 
E19 ...kot prijazne? 0 1 2 3 4 8 
E20  ...kot sposobne? 0 1 2 3 4 8 
E21 

 
...kot ljudi z visokimi 
moralnimi načeli? 0 1 2 3 4 8 

E22  
 

... kot ljudi vredne 
spoštovanja? 0 1 2 3 4 8 

 
 
E23 KARTICA 53 Povejte, kako sprejemljivo ali nesprejemljivo bi se večini ljudi v Sloveniji 
 zdelo, če bi bil ustrezno kvalificiran 30-letnik postavljen za njihovega šefa. Uporabite 
 lestvico, kjer 0 pomeni, da bi se večini ljudi to zdelo povsem nesprejemljivo in 10, da 
 bi se večini ljudi to zdelo povsem sprejemljivo. 

 
 povsem 

nesprejemljivo         
     povsem 

sprejemljivo 
(ne 

vem)
 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
  (odvisno) 55 

 
    
E24 PONOVNO KARTICA 53 Povejte še, kako sprejemljivo ali nesprejemljivo bi se večini 
 ljudi v Sloveniji zdelo, če bi bil ustrezno kvalificiran 70-letnik postavljen za njihovega 
 šefa. Uporabite lestvico, kjer 0 pomeni, da bi se večini ljudi to zdelo povsem 
 nesprejemljivo in 10, da bi se večini ljudi to zdelo povsem sprejemljivo. 
 

 povsem 
nesprejemljivo         

     povsem 
sprejemljivo 

(ne 
vem)

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
  (odvisno) 55 

   
 
KARTICA 55 S pomočjo te kartice ocenite, kako verjetno je, da večina ljudi v Sloveniji gleda 
na ljudi stare med 20 in 30 let... (preberi...) 
 

  

sploh ni 
verjetno, 

da  jih 
vidijo tako    

zelo 
verjetno 
je, da jih 

vidijo tako 
(ne 

vem) 
E25 ...z zavistjo? 0 1 2 3 4 8 
E26 ...s pomilovanjem? 0 1 2 3 4 8 
E27 ...z občudovanjem? 0 1 2 3 4 8 
E28 ...z zaničevanjem? 0 1 2 3 4 8 
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ŠE VEDNO KARTICA 54 Sedaj pa povejte, kako verjetno je, da večina ljudi v Sloveniji gleda 
na ljudi starejše od 70 let... (preberi...) 
 

  

sploh ni 
verjetno, 

da  jih 
vidijo tako    

zelo 
verjetno 
je, da jih 

vidijo tako 
(ne 

vem) 
E29 ...z zavistjo? 0 1 2 3 4 8 
E30  ...s pomilovanjem? 0 1 2 3 4 8 
E31 ...z občudovanjem? 0 1 2 3 4 8 
E32  ...z zaničevanjem? 0 1 2 3 4 8 

 
 
Sledi še nekaj vprašanj o vaših pogledih na ljudi različnih starosti. 
 
E33  KARTICA 55 S pomočjo te lestvice povejte, kako negativne ali pozitivne občutke vi 
 osebno na splošno gojite do ljudi, ki so stari med 20 in 30 let? Ocenite na lestvici od 0 
 do 10, pri čemer 0 pomeni izjemno negativne, 10 pa izjemno pozitivne.    
 

 izjemno  
negativne 

     izjemno  
pozitivne 

(ne 
vem)

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
E34  PONOVNO KARTICA 55 In kako negativne ali pozitivne občutke vi osebno na splošno 
 gojite do ljudi, ki so starejši od 70 let? Ocenite z isto lestvico. 

 
 izjemno  

negativne 
     izjemno  

pozitivne 
(ne 

vem)
 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 
 
 KARTICA 56 S pomočjo te kartice povejte, kako pogosto se vam je v zadnjem letu zgodilo, da 
je kdo imel do vas predsodke ali vas obravnaval na neenakopraven način zaradi… (preberi...) 
 

  nikoli    
zelo 

pogosto
(ne 

vem) 
E35 vaše starosti? 0 1 2 3 4 8 
E36  vašega spola? 0 1 2 3 4 8 
E37  

 
vaše rasne ali etnične 
pripadnosti? 0 1 2 3 4 8 

 
 
E38 PONOVNO KARTICA 56 In kako pogosto, če sploh, vas je v zadnjem letu zaradi vaše 

starosti kdo obravnaval manj spoštljivo, na primer vas ignoriral ali bil z vami 
pokroviteljski?        

 
nikoli 

   
zelo pogosto 

(ne 
vem)

 0 1 2 3 4 8 
 
 
E39 PONOVNO KARTICA 56 Posebej nas še zanima, kako pogosto, če sploh, se je kdo v 
 zadnjem letu zaradi vaše starosti do vas neprimerno obnašal, na primer vas žalil, vas
 izkoristil ali vam odklonil storitev?  

 
nikoli 

   
zelo pogosto 

(ne 
vem)

 0 1 2 3 4 8 
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Sledi nekaj vprašanj o vaših prijateljih in nato še o vaši družini. 
 
E40   KARTICA 57 Koliko prijateljev mlajših od 30 let  imate, če odštejete družinske člane? 
 Izberite odgovor na tej kartici. 
 
 1 - nič   –––––––––––––––––  PRESKOK NA E42                

2 - 1                                                      
 3 - 2 do 5  
 4 - 6 do 9         ––––––––––– VPRAŠAJ E41    
 5 - 10 ali več                                                 
 8 - (ne vem)                                             
 
 
E41   KARTICA 58 Koliko se lahko s katerimkoli od teh prijateljev pogovorite o svojih  
 osebnih zadevah, na primer občutkih, prepričanjih ali življenjskih izkušnjah?  
 Izberite najprimernejši odgovor na kartici. 
 
 1 - pogovorim se lahko o čisto vseh osebnih zadevah                                           

2 - pogovorim se lahko o skoraj vseh osebnih zadevah                         
 3 - pogovorim se lahko o precejšnjem številu osebnih zadev                 
 4 - pogovorim se lahko le o nekaterih osebnih zadevah                         
 5 - pogovorim se lahko le o zelo redkih osebnih zadevah                       
 6 - ne morem govoriti o osebnih zadevah                                               
 8 - (ne vem)                                             
  

ODGOVARJAJO VSI! 
 
E42 KARTICA 59 Koliko prijateljev starejših od 70 let imate, če odštejete družinske člane? 

Izberite odgovor na tej kartici. 
 
 1 - nič   –––––––––––––––––  PRESKOK NA E44                

2 - 1                                                      
 3 - 2 do 5  
 4 - 6 do 9         ––––––––––– VPRAŠAJ E43    
 5 - 10 ali več                                                 
 8 - (ne vem)                                             
 
 
E43  KARTICA 60 Koliko se lahko s katerimkoli od teh prijateljev pogovorite o svojih  
 osebnih zadevah, na primer občutkih, prepričanjih ali življenjskih izkušnjah?  
 Izberite najprimernejši odgovor na kartici. 
 
 1 - pogovorim se lahko o čisto vseh osebnih zadevah                                           

2 - pogovorim se lahko o skoraj vseh osebnih zadevah                         
 3 - pogovorim se lahko o precejšnjem številu osebnih zadev                 
 4 - pogovorim se lahko le o nekaterih osebnih zadevah                         
 5 - pogovorim se lahko le o zelo redkih osebnih zadevah                       
 6 - ne morem se pogovoriti o nobeni osebni zadevi                                               
 8 - (ne vem)                                             
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ODGOVARJAJO VSI! 
 
E44 Povejte prosim, koliko ste stari? 
 
 1 - 29 let ali manj   ––––––––  PRESKOK NA E47                

2 - 30 let ali več                                                      
 7 - (zavrnil odgovor)   –––––– VPRAŠAJ E45  
 8 - (ne vem)                                             
 
 
E45 Ali imate otroke ali vnuke, ki so stari od 15 do 30 let? 
 
 1 - da   –––––––––––––––––  VPRAŠAJ E46  

2 - ne                                                      
 7 - (zavrnil odgovor)  ––––––  PRESKOK NA E47                
 8 - (ne vem)                                             
 
 
E46  PONOVNO KARTICA 60 Koliko se lahko s katerimkoli od teh otrok ali vnukov  
 pogovorite o svojih osebnih zadevah, na primer občutkih, prepričanjih ali  
 življenjskih izkušnjah? Izberite najprimernejši odgovor na kartici. 
 
 1 - pogovorim se lahko o čisto vseh osebnih zadevah                                           

2 - pogovorim se lahko o skoraj vseh osebnih zadevah                         
 3 - pogovorim se lahko o precejšnjem številu osebnih zadev                 
 4 - pogovorim se lahko le o nekaterih osebnih zadevah                         
 5 - pogovorim se lahko le o zelo redkih osebnih zadevah                       
 6 - ne morem se pogovoriti o nobeni osebni zadevi                                               
 8 - (ne vem)                                             
  
 
ODGOVARJAJO VSI! 
 
E47 Je kdo od članov vaše družine starejši od 70 let? 
 ANKETAR: ‘Družina’ vključuje vse - tako krvne kot priženjene sorodnike 
 
 1 - da  ––––––––––––––––– VPRAŠAJ E48  

2 - ne                                                      
 7 - (zavrnil odgovor)   ––––– PRESKOK NA E49                
 8 - (ne vem)                                             
 
 
E48 PONOVNO KARTICA 60 Koliko se lahko s katerimkoli od teh družinskih članov 
 pogovorite o svojih osebnih zadevah, na primer občutkih, prepričanjih ali 
 življenjskih izkušnjah? Izberite najprimernejši odgovor na kartici. 
 
 1 - pogovorim se lahko o čisto vseh osebnih zadevah                                           

2 - pogovorim se lahko o skoraj vseh osebnih zadevah                         
 3 - pogovorim se lahko o precejšnjem številu osebnih zadev                 
 4 - pogovorim se lahko le o nekaterih osebnih zadevah                         
 5 - pogovorim se lahko le o zelo redkih osebnih zadevah                       
 6 - ne morem se pogovoriti o nobeni osebni zadevi                                               
 8 - (ne vem)                                             
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ODGOVARJAJO VSI! 
 
E49 Ali ste v zadnjem mesecu opravljali kakršnokoli plačano ali prostovoljno delo? 
 ČE DA: Je šlo le za plačano delo, le za prostovoljno delo ali oboje? 

 
 1 - da - le plačano delo                                            

2 - da - le prostovoljno delo                ––– VPRAŠAJ E50                                  
3 - da - plačano in prostovoljno delo  

 4 - ne, ne eno ne drugo                               
 8 - (ne vem)                       –––––––––––  PRESKOK NA E52                            

 
 

E50 KARTICA 61 Koliko od tega časa ste delali s sodelavci ali prostovoljci, ki so stari med 
 20 in 30 let? Izberite odgovor na tej kartici. 
 ANKETAR: »Od tega časa« se nanaša na delo v zadnjem mesecu (pri vprašanju E49).  
 Če nima sodelavcev v tej starostni skupini, označite 1 'nič od tega časa'. 
 
 1 - nič od tega časa  

2 - nekaj tega časa  
 3 - večino tega časa  
 4 - cel čas ali skoraj cel čas  
 5 - (v zadnjem mesecu nisem delal z drugimi ljudmi)  
 8 - (ne vem)                                             
 
 
E51 PONOVNO KARTICA  61 In koliko od tega časa ste delali s sodelavci ali prostovoljci, ki 
 so starejši od 70 let? Uporabite isto kartico. 
 ANKETAR: »Od tega časa« se nanaša na delo v zadnjem mesecu (pri vprašanju E49).  
 Če nima sodelavcev v tej starostni skupini, označite 1 'nič od tega časa'. 
 
 1 - nič od tega časa  

2 - nekaj tega časa  
 3 - večino tega časa  
 4 - cel čas ali skoraj cel čas  
 5 - (v zadnjem mesecu nisem delal z drugimi ljudmi)  
 8 - (ne vem)                                             
 
 
ODGOVARJAJO VSI! 
 
E52 KARTICA 62 S pomočjo te kartice povejte, kako na splošno danes v Sloveniji gledate  
 na ljudi stare med 20 in 30 let, in tiste, ki so starejši od 70 let? (le en odgovor) 

  
 Ljudi stare med 20 in 30 let in starejše od 70 let vidim kot: 

 
 1 - A eno skupino  

2 - B dve različni skupini, ki sta del iste skupnosti  
 3 - C dve različni skupini, ki nista del iste skupnosti  
 4 - D nanje gledam kot na posameznike, ne kot na skupini  
 8 -  (ne vem)                                             
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E53 KARTICA 63 Povejte, kako pomembno je za vas, da nimate predsodkov do ljudi iz 
drugih starostnih skupin. Uporabite to kartico, kjer 0 pomeni, da to za vas sploh  
ni pomembno, 10 pa, da je to za vas izjemno pomembno.  
 

 sploh ni 
pomembno 

     izjemno  
pomembno 

(ne 
vem)

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 

 
E54 PONOVNO  KARTICA 63 Sedaj pa mi povejte, kako pomembno je za vas, da vas drugi 
 vidijo kot človeka, ki nima predsodkov do ljudi iz drugih starostnih skupin. 
 

 sploh ni 
pomembno 

     izjemno  
pomembno 

(ne 
vem)

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
E55  KARTICA 64 Kaj bi rekli, kako pereč problem, če sploh, je v Sloveniji diskriminacija 
 ljudi zaradi njihove starosti - bodisi da so stari, bodisi da so mladi. Izberite odgovor 
 na kartici. 
 
 1 - zelo pereč   

2 - dokaj pereč   
 3 - ni preveč pereč  
 4 - sploh ni pereč    
 5 - (odvisno)  
 6 - (v Sloveniji sploh ni diskriminacije glede na starost)  
 8 - (ne vem)                                             
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Zdaj pa bi vam radi zastavili nekaj vprašanj o vas in vašem gospodinjstvu. 
 
F1 Koliko oseb živi v vašem gospodinjstvu, vključno z otroci in z vami? 
 
 ⏐__⏐__⏐  oseb (v okence vpiši število oseb)                      

   88 - ne vem  
 
V TABELI ZBERITE PODATKE O ANKETIRANCU (F2, F3) IN DRUGIH DRUŽINSKIH ČLANIH (F2 
- F4), OD NAJSTAREJŠEGA DO NAJMLAJŠEGA. 
 
VSAK STOLPEC JE ENA OSEBA. ZARADI LAŽJEGA ANKETIRANJA SI LAHKO V USTREZNO 
POLJE VPIŠETE NJIHOVO IME ALI ZAČETNICI. 
 
F2 SPOL 
 
F3 Katerega leta ste bili rojeni / je bila rojena / je bil rojen?  
 
F4 KARTICA 65 V kakšnem sorodstvenem odnosu je z vami?  
 
 

Od najstarejše do najmlajše osebe   
 

Oseba 01 
anketiranec 

02 
 

03 
 

04 
 

05 
 

06 
 

NEOBVEZNO: 
Ime ali začetnice 

      

       
F2 Spol       
moški 1 1 1 1 1 1 
ženski 2 2 2 2 2 2 
       

F3 Leto rojstva                         
       
F4 Odnos, 
sorodstvo 

      

mož / žena / partner  1 1 1 1 1 
sin / hči (tudi  
pastorki / posvojeni 
/ rejenci) 

 2 2 2 2 2 

mama / oče /  
tašča / tast / starši 
partnerja 

 3 3 3 3 3 

brat / sestra (tudi 
polbrat / polsestra, 
posvojenec, 
rejenec) 

 4 4 4 4 4 

drug sorodnik   5 5 5 5 5 
ni v sorodu   6 6 6 6 6 
(ne vem)  8 8 8 8 8 
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Od najstarejše do najmlajše osebe  
 

Oseba 07 
 

08 
 

09 
 

10 
 

11 
 

12 
 

NEOBVEZNO: 
Ime ali začetnice 

      

       
F2 Spol       
moški 1 1 1 1 1 1 
ženski 2 2 2 2 2 2 
       

F3 Leto rojstva                         
       
F4 Odnos, 
sorodstvo 

      

mož / žena / partner 1 1 1 1 1 1 
sin / hči (tudi  
pastorki / posvojeni 
/ rejenci) 

2 2 2 2 2 2 

mama / oče /  
tašča / tast / starši 
partnerja 

3 3 3 3 3 3 

brat / sestra (tudi 
polbrat / polsestra, 
posvojenec, 
rejenec) 

4 4 4 4 4 4 

drug sorodnik  5 5 5 5 5 5 
ni v sorodu  6 6 6 6 6 6 
(ne vem) 8 8 8 8 8 8 

 
 

F5 KARTICA 66 Kako bi opisali območje, na katerem živite? 
 
 1 - veliko mesto  

2 - predmestje ali obrobje velikega mesta  
 3 - manjše mesto  
 4 - vas  
 5 - kmetija ali hiša na deželi  
 8 - (ne vem)  
 
 
F6 KARTICA 67 Katera je zadnja šola, ki ste jo končali, redno ali izredno?  
 
 0 - nedokončana osnovna šola  –––––––––––––––  PRESKOK NA F7  
 1 - dokončana osnovna šola  

2 - 2-3 letna poklicna šola  
 3 - splošna gimnazija, poklicna gimnazija,  

štiriletna strokovna šola                          –––––– VPRAŠAJ F6a 
 

 4 - 2-letna višja (strokovna) šola  
 5 - visoka šola, fakulteta, akademija  
 6 - magisterij, doktorat   
 8 - (ne vem)  ––––––––––––––––––––––––––––––  PRESKOK NA F7  
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F6a KARTICA 68 Na katerem od navedenih področij ste si pridobili najvišjo izobrazbo oz.  
kvalifikacijo? Prosim izberite eno. 
ANKETAR: Če ima respondent dve  enakovredni področji izobrazbe, kodirajte s šifro 1. 

 
 01 - splošna izobrazba - brez specifičnega področja  

02 - umetnost – upodabljajoča ali uporabna umetnost  
 03 - humanistika - jeziki, filozofija, zgodovina, teologija ipd.  
 04 - tehnika in strojništvo - vključno: arhitektura in projektiranje, industrija, 

obrt, gradbeništvo ipd. 
 

 05 - kmetijstvo in gozdarstvo  
 06 - šolstvo  
 07 - naravoslovje, matematika, računalništvo ipd.  
 08 - medicina, zdravstvene storitve, zdravstvena nega ipd.  
 09 - ekonomija, trgovina, poslovna administracija, računovodstvo ipd.  
 10 - družboslovje, javna uprava, mediji, kultura, šport   
 11 - pravo in pravne usluge  
 12 - osebne storitve - gostinstvo, frizerstvo ipd.  
 13 - javni red in varnost - policija, vojska, gasilstvo, ipd.  
 14 - prevozništvo in telekomunikacije  
 88 - (ne vem)   
 
 
ODGOVARJAJO VSI! 
 
F7 Koliko let je trajalo vaše šolanje, bodisi redno ali izredno? Prosim, izrazite število  

v celih letih in upoštevajte tudi obvezno izobrazbo.  
(ANKETAR: upoštevajte tudi dokončane letnike šolanja pri anketiranih dijakih in študentih)  

 
⏐__⏐__⏐  let (v okenca vpiši število let)  

   88 - (ne vem)  
 
 
F8a KARTICA 69 Kaj od naštetega opisuje vašo delovno aktivnost v zadnjem tednu dni?  

Navedite vse ustrezne odgovore. ... Morda še kaj? 
  
 01 - opravlja plačano delo, tudi če je bil(a) na dopustu  

(zaposlen samozaposlen, dela za svoje družinsko podjetje)        
 

02 - se izobražuje (tudi če je trenutno na šolskih počitnicah; gre za 
izobraževanje, ki ga ne plačuje delodajalec) 

 

 03 -  je nezaposlen(a), aktivno je iskal(a) delo  
 04 -  je nezaposlen(a), ni aktivno iskal(a)dela  
 05 -  trajno bolan ali delovno nezmožen  
 06 -  upokojen(a)  
 07 -  prostovoljno delo v skupnosti   
 08 -  opravlja gospodinjska dela, skrbi za otroke ali druge osebe  
 09 - (drugo)  
 88 - (ne vem)  
 
 
F8b ANKETARSKA ŠIFRA 
 

1 - več kot ena obkrožena šifra pri F8a   –––––––––  VPRAŠAJ F8c  
 2 - le ena obkrožena šifra pri F8a   ––––––––––––––  PRESKOK NA F8d  
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F8c PONOVNO KARTICA 69 In kaj od naštetega najbolje opisuje vašo delovno aktivnost v  
zadnjem tednu dni? Prosimo, navedite le en odgovor.  

 
 01 - opravlja plačano delo, tudi če je bil(a) na dopustu  

(zaposlen samozaposlen, dela za svoje družinsko podjetje)        
 

02 - se izobražuje (tudi če je trenutno na šolskih počitnicah; gre za 
izobraževanje, ki ga ne plačuje delodajalec) 

 

 03 -  je nezaposlen(a), aktivno je iskal(a) delo  
 04 -  je nezaposlen(a), ni aktivno iskal(a)dela  
 05 -  trajno bolan ali delovno nezmožen  
 06 -  upokojen(a)  
 07 -  prostovoljno delo v skupnosti   
 08 -  opravlja gospodinjska dela, skrbi za otroke ali druge osebe  
 09 - (drugo)  
 88 - (ne vem)  
 
 
F8d  ANKETARSKA ŠIFRA – GLEJ F8a IN OBKROŽI USTREZNO:  
 

1 - ANKETIRANEC OPRAVLJA PLAČANO DELO (F8a = 01)                                 
––––––––––––  PRESKOK NA F12 

 

 2 - ANKETIRANEC NE OPRAVLJA PLAČANEGA DELA (odgovor pri F8a ni 01)   
       ––––––––––––  VPRAŠAJ F9 

 

 
 
F9   Ali lahko še enkrat preverim, ali ste v zadnjih sedmih dneh opravili  

kakršnokoli plačano delo (vsaj uro ali več)? 
 

1 - da  –––––––––––––––––  PRESKOK NA F12  
 2 - ne                   
 8 - (ne vem)      ––––––––––  VPRAŠAJ F10  
 
 
F10 Ste kdaj prej imeli plačano delo? 
 

1 - da  ––––––––––––––––– VPRAŠAJ F11  
 2 - ne                   
 8 - (ne vem)      ––––––––––  PRESKOK NA F27  
 
 
F11 Katerega leta ste imeli zadnje plačano delo, zaposlitev? 
 

⏐__⏐__⏐__⏐__⏐    V okenca vpišite leto 
       8888 - (ne vem)  

        
 
ANKETAR: Če je anketiranec sedaj zaposlen ali opravlja plačano delo (šifra 1 pri F8a ali F9), se 
vprašanja F12 do F25a nanašajo na njegovo sedanjo zaposlitev. Če sedaj ni zaposlen, a je prej bil 
(šifra 1 pri F10), se nanašajo na njegovo zadnjo zaposlitev.  
 
F12 Ali pri svoji poglavitni zaposlitvi... (preberi...) 
 

1 - delate/ ste delali za koga drugega   ––––––––––– PRESKOK NA F14  
 2 - ste (bili) samozaposleni   ––––––––––––––––––– VPRAŠAJ F13  
 3 - delate v družinskem podjetju      
 8 - (ne vem)                                    –––––––––––––– PRESKOK NA F14  
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F13 Koliko ljudi zaposlujete/ ste zaposlovali (če sploh)? 
 
⏐__⏐__⏐__⏐__⏐__⏐  V okenca vpišite število zaposlenih –––––  PRESKOK NA F15 
              88888 - (ne vem) 
 
ODGOVARJAJO TISTI, KI DELAJO ZA DRUGEGA ALI V DRUŽINSKEM PODJETJU ALI NE 
VEDO (F12=1,3,8)! 
 
F14 Ali imate / ste imeli pogodbo za... (preberi...) 
 

1 - nedoločen čas  
 2 - določen čas  
 3 - nisem imel(a) pogodbe  
 8 - (ne vem)  
 
 
ODGOVARJAJO VSI ZAPOSLENI IN TISTI, KI SO BILI KDAJKOLI ZAPOSLENI! 
 
F15 Koliko ljudi je (bilo) zaposlenih v podjetju, organizaciji, kjer delate (ste delali)? 
 (preberi...)   
 

1 - manj kot 10  
 2 - 10 do 24  
 3 - 25 do 99  
 4 - 100 do 499  
 5 - 500 ali več  
 8 - (ne vem)  
 
 
F16 Ali pri svojem delu tudi nadzorujete delo drugih zaposlenih oziroma ste zanj  

odgovorni?  
 

1 - da  –––––––––––––––––  VPRAŠAJ F17  
 2 - ne                   
 8 - (ne vem)      ––––––––––  PRESKOK NA F18  
 
 
F17 Koliko podrejenih imate (ste imeli) pri svojem delu? 
 
⏐__⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ (V okenca vpišite število podrejenih)   88888 - (ne vem)  
 
 
ODGOVARJAJO VSI ZAPOSLENI IN TISTI, KI SO BILI KDAJKOLI ZAPOSLENI! 
 
KARTICA 70 Prebral vam bom nekaj stvari v zvezi z vašim delom, zaposlitvijo. Prosim, 
ocenite, koliko vam vaši predpostavljeni pri delu dopuščajo / so dopuščali...  
 

  sploh nimam/ 
nisem imel 
vpliva na to  

v celoti vplivam/
    sem vplival

                    na to
(ne 

vem)
F18 

 
 

da se sami odločate, kako si 
boste organizirali delo čez 
dan        00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

F19 da vplivate na odločitve o 
delovanju organizacije              00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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F20 Kolikšno je osnovno število delovnih ur, ki jih morate tedensko opraviti (ste jih morali 
opraviti) po pogodbi, pri čemer ne upoštevajte plačanih ali neplačanih nadur. 

 
⏐__⏐__⏐__⏐  (V okenca vpišite število ur)    888 - (ne vem)  
                          
 
F21 Ne glede na število ur, ki jih morate opraviti po pogodbi, ocenite, koliko ur na teden 

običajno dejansko opravite (ste opravili), vključno s plačanimi ali neplačanimi 
nadurami. 

 
⏐__⏐__⏐__⏐  (V okenca vpišite število ur)      888 - (ne vem)   

           
 
F22 Kaj podjetje ali organizacija, za katero delate (ste delali) predvsem proizvaja, oziroma 

kaj je (bila) njena poglavitna dejavnost? 
 
VPIŠITE __________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
⏐__⏐__⏐  ___________________________________________________________________ 
 
 
F23 KARTICA 71 V kakšnem tipu podjetja ali organizaciji, ki so nevedeni na tej kartici, 
 delate (ste delali)? (le en odgovor) 
 

1 - javna ali občinska uprava        
 2 - ostali javni sektor (npr. izobraževanje in zdravstvo)  
 3 - podjetje v državni lasti       
 4 - podjetje v zasebni lasti        
 5 - samozaposlen        
 6 - drugo          
 8 - (ne vem)  
 
   
F24 Kakšen je (je bil) naziv vašega delovnega mesta? 
 
VPIŠITE __________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
⏐__⏐__⏐__⏐__⏐_______________________________________________________________ 
 
 
F25 Kakšno delo pretežno opravljate (ste opravljali) v okviru tega delovnega mesta? 
 
VPIŠITE  __________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
F25a Kakšno usposabljanje ali kvalifikacije so (bile) potrebne za opravljanje tega dela? 
 
VPIŠITE __________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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F26 Ali ste v zadnjih 10 letih najmanj 6 mesecev skupaj opravljali kakršnokoli plačano delo 
 v drugi državi? 

 
1 - da            

 2 - ne                   
 8 - (ne vem)         
 

 
ODGOVARJAJO VSI! 

 
F27 Ali ste bili kdaj brezposelni in ste iskali zaposlitev več kot tri mesece? 
 

1 - da  –––––––––––––––––  VPRAŠAJTE F28  
 2 - ne                   
 8 - (ne vem)      ––––––––––  PRESKOK NA F30  
 
 
F28 Ali je katero od teh obdobij trajalo 12 mesecev ali več?  
 

1 - da            
 2 - ne                   
 8 - (ne vem)         
 
 
F29 Ali je bilo katero od teh obdobij v zadnjih 5 letih?  

ANKETAR: gre za obdobja daljša od treh mesecev iz vprašanja F27 
 

1 - da            
 2 - ne                   
 8 - (ne vem)         
 
 
ODGOVARJAJO VSI! 
 
F30 Ali ste zdaj oziroma ste kdaj bili član sindikata ali podobne organizacije?     
 ČE DA, ali ste član sedaj ali ste bili član, pa niste več?  
 

1 - da, sedaj sem       –––––––––––––––––  VPRAŠAJTE SL2         
 2 - da, prej sem bil  
 3 - ne                           –––––––––––  PRESKOK NA F31  
 8 - (ne vem)         
 
 
SL2 Član katerega sindikata ste? (le en odgovor) 
 

01 - Zveza svobodnih sindikatov slovenije  
 02 - Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM   
 03 - Konfederacija sindikatov 90 Slovenije  
 04 - Neodvisnost, Konfederacija novih sindikatov Slovenije   
 05 - Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije  
 06 - drugi panožni sindikati  
 07 - sindikati znotraj posameznega podjetja  
 08 - drugo  
 88 - (ne vem)   
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F31 KARTICA 72 Prosim, pomislite na dohodke vsakega od članov vašega gospodinjstva 
 in na morebitne druge dohodke gospodinjstva kot celote. Kaj bi rekli, kateri je glavni 
 vir dohodka v vašem gospodinjstvu? 
 
 01 - plače  

02 - dohodek iz samozaposlitve (brez kmetovanja)  
 03 - dohodek iz kmetovanja  
 04 - pokojnine  
 05 - podpora za brezposelne ali presežne delavce  
 06 - druge socialne podpore ali štipendije   
 07 - dohodek iz naložb, prihrankov, zavarovanja ali lastnine   
 08 - dohodki iz drugih virov  
 77 - (zavrnil odgovor)  
 88 - (ne vem)  
 
 
 
F32 KARTICA 73 S pomočjo te kartice povejte, katera črka najbolje označuje skupni  

mesečni neto dohodek vašega gospodinjstva (neto - brez davkov in prispevkov). 
Seštejte dohodke iz vseh virov. Če ne veste natančno, povejte približno. 

 
 01 - J  manj kot 650 €  

02 - R od 650 do 800 €  
 03 - C od 800 do 950 €  
 04 - M od 950 do 1100 €  
 05 - F od 1100 do 1300 €  
 06 - S od 1300 do 1600 €  
 07 - K od 1600 do 1900 €  
 08 - P od 1900 do 2200 €  
 09 - D od 2200 do 3000 €  
 10 - H 3000 € in več  
 77 -  (zavrnil odgovor)  
 88 -  (ne vem)  
 
 
F33 KARTICA 74 Kako vidite situacijo z dohodkom v vašem gospodinjstvu? Kateri od 

naslednjih opisov ji najbolj ustreza? 
 

1 - s sedanjimi dohodki se lahko brez težav preživljamo   
 2 - s sedanjimi dohodki ravno še shajamo  
 3 - s sedanjimi dohodki se le težko preživljamo  
 4- s sedanjimi dohodki se izredno težko preživljamo  
 8 - (ne vem)         

 
 

F34 KARTICA 75 Če bi se nenadoma iz kakršnegakoli razloga znašli v resnih finančnih 
težavah in bi si morali od nekoga sposoditi denar, da bi se lahko preživljali, kako 
enostavno ali težko bi bilo to za vas? 

 
1 - zelo težko   

 2 - dokaj težko   
 3 - niti težko niti enostavno  
 4- dokaj enostavno  
 5- zelo enostavno  
 8 - (ne vem)         
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F35 ANKETARSKA ŠIFRA - GLEJ F4 IN OBKROŽI USTREZNO:  
 

1 - ANKETIRANEC(KA) ŽIVI Z ZAKONCEM OZ. PARTNERJEM  
(šifra 01 pri F4)                                    –––––––––  VPRAŠAJ F36 

 

 2 - NE ŽIVI Z ZAKONCEM ALI PARTNERJEM        
       –––––––––  PRESKOK NA F49 

 

 
 
F36 KARTICA 76 Katera je najvišja stopnja izobrazbe, ki jo je dosegel vaš zakonec, 

partner?  
 
 0 - nedokončana osnovna šola  

1 - dokončana osnovna šola  
 2 - 2-3 letna poklicna šola  
 3 - splošna gimnazija, poklicna gimnazija, štiriletna strokovna šola  
 4 - 2-letna višja (strokovna) šola  
 5 - visoka šola, fakulteta, akademija  
 6 - magisterij, doktorat   
 8 - (ne vem)  
 
 
F37a KARTICA 77 Kaj od naštetega opisuje delovno aktivnost zakonca / partnerja v zadnjem 

tednu  dni? Navedite vse ustrezne odgovore. ... Morda še kaj? 
  
 01 - opravlja plačano delo, tudi če je bil(a) na dopustu (zaposlen 

samozaposlen, dela za svoje družinsko podjetje) 
 

02 - se izobražuje (tudi če je trenutno na šolskih počitnicah; gre za 
izobraževanje, ki ga ne plačuje delodajalec) 

 

 03 - je nezaposlen(a), aktivno je iskal(a) delo     
 04 - je nezaposlen(a), ni aktivno iskal(a)dela    
 05 - trajno bolan ali delovno nezmožen      
 06 - upokojen(a)         
 07 - prostovoljno delo v skupnosti    
 08 - opravlja gospodinjska dela, skrbi za otroke ali druge osebe  
 09 - (drugo)          
 88 - (ne vem)  
 
 
F37b ANKETARSKA ŠIFRA 
 

1 - več kot ena obkrožena šifra pri F37a   ––––––––   VPRAŠAJ F37c  
 2 - le ena obkrožena šifra pri F37a    ––––––––––––   PRESKOK NA F38  
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F37c PONOVNO KARTICA 77 In kaj od naštetega najbolje opisuje delovno aktivnost 
 zakonca / partnerja v zadnjem tednu dni? Prosimo, navedite le en odgovor.  
 
 01 - opravlja plačano delo, tudi če je bil(a) na dopustu (zaposlen 

samozaposlen, dela za svoje družinsko podjetje) 
 

02 - se izobražuje (tudi če je trenutno na šolskih počitnicah; Gre za 
izobraževanje, ki ga ne plačuje delodajalec) 

 

 03 - je nezaposlen(a), aktivno je iskal(a) delo     
 04 - je nezaposlen(a), ni aktivno iskal(a)dela     
 05 - trajno bolan ali delovno nezmožen      
 06 - upokojen(a)         
 07 - prostovoljno delo v skupnosti     
 08 - opravlja gospodinjska dela, skrbi za otroke ali druge osebe  
 09 - (drugo)          
 88 - (ne vem)  
 
 
ODGOVARJAJO  TISTI, KI SO PRI F37a ODGOVORILI, DA PARTNER NE OPRAVLJA 
PLAČANEGA DELA (šifre 2-9 ter 88). ČE PARTNER OPRAVLJA PLAČANO DELO (šifra 1 pri 
F37a), VPRAŠAJTE F39. 
 
F38   Ali lahko še enkrat preverim, ali je v zadnjem tednu dni opravil(a) kakšno delo  

za plačilo (uro ali več)? 
 

1 - da   –––––––––––––––––  VPRAŠAJTE F39  
 2 - ne                   
 8 - (ne vem)     –––––––––––  PRESKOK NA F49  
 
 
ČE PARTNER OPRAVLJA PLAČANO DELO) (šifra 1 pri F37a ali F38) 
 
F39 Kakšen je naziv njegovega / njenega delovnega mesta? 
 
VPIŠITE __________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
⏐__⏐__⏐__⏐__⏐______________________________________________________________ 
 
 
F40 Kakšno delo večinoma opravlja na svojem delovnem mestu? 
 
VPIŠITE __________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
F41 Kakšno znanja ali kvalifikacije so potrebne za opravljanje tega dela? 
 
VPIŠITE __________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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F42 Ali pri svoji poglavitni zaposlitvi... (preberi...) 
 

1 - dela za koga drugega ––––––––––––  PRESKOK NA F44  
 2 - je samozaposlen(a)  –––––––––––––  VPRAŠAJ F43  
 3 - dela v družinskem podjetju ––––––––  PRESKOK NA F44  
 8 - (ne vem)  ––––––––––––––––––––––  PRESKOK NA F44  
 
 
F43 Koliko ljudi zaposluje (če sploh)? 
 
⏐__⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ (V okenca vpišite število zaposlenih)      88888 - (ne vem)          
 
 
ODGOVARJAJO, ČE PARTNER OPRAVLJA PLAČANO DELO) (šifra 1 pri F37a ali F38) 
 
F44 Ali pri svojem delu nadzoruje delo drugih zaposlenih, oziroma je zanj odgovoren / 
 odgovorna?  
 

1 - da   –––––––––––––––––  VPRAŠAJTE F45  
 2 - ne                   
 8 - (ne vem)   ––––––––––––  PRESKOK NA F46  
 
 
F45 Koliko podrejenih ima pri svojem delu? 
 
⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ (V okenca vpišite število podrejenih)  8888 - (ne vem)  

 
 

ODGOVARJAJO, ČE PARTNER OPRAVLJA PLAČANO DELO (šifra 1 pri F37a ali F38) 
 

KARTICA 78 Prebral(a) vam bom nekaj stvari v zvezi s partnerjevim delom, zaposlitvijo. 
Prosim ocenite, koliko mu / ji predpostavljeni pri njegovem / njenem delu dopuščajo... 
(preberi...) 
 

  sploh nima  
vpliva na to  

v celoti  
 vpliva na to

(ne 
vem)

F46 
 
 

da se sam(a) odloča, kako si 
bo organiziral(a) delo čez 
dan                      00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

F47 
 

da vpliva na odločitve o 
delovanju organizacije    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 
 
F48 Koliko ur na teden običajno dela, vključno s plačanimi ali neplačanimi nadurami. 
 
⏐__⏐__⏐__⏐ (V okenca vpišite število ur)    888 - (ne vem) 
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ODGOVARJAJO VSI! 
 
F49 KARTICA 79 Katera je najvišja stopnja izobrazbe, ki jo je dosegel vaš oče? 
 
 0 - nedokončana osnovna šola  

1 - dokončana osnovna šola  
 2 - 2-3 letna poklicna šola  
 3 - splošna gimnazija, poklicna gimnazija, štiriletna strokovna šola  
 4 - 2-letna višja (strokovna) šola  
 5 - visoka šola, fakulteta, akademija  
 6 - magisterij, doktorat   
 8 - (ne vem)  
 
 
F50 Ko ste bili stari 14 let, ali je vaš oče... 
 

1 - delal za koga drugega   ––––––––––– PRESKOK NA F52  
2 - bil je samozaposlen   –––––––––––––  VPRAŠAJ F51  

 3 - ni bil zaposlen                  ––––––––––   PRESKOK NA F55  
 4 - ni bil prisoten / že umrl                                           
 8 -  (ne vem)   –––––––––––––––––––––  PRESKOK NA F53  
 
 
F51 Koliko ljudi je zaposloval? 
 

1 - nič  
2 - 1 do 24  

 3 - 25 ali več         ––––––––––––––––––  PRESKOK NA F53  
 8 - (ne vem)  
 
 
ODGOVARJAJO TISTI, KATERIH OČE JE BIL ZAPOSLEN (šifra 1 pri F50)! 
 
F52 Ali je pri svojem delu nadzoroval delo drugih zaposlenih, oziroma je bil zanj  

odgovoren?  
 

1 - da             
 2 - ne  
 8 - (ne vem)   
 
 
ODGOVARJAJO TISTI, KATERIH OČE JE BIL ZAPOSLEN, SAMOZAPOSLEN, ALI NE VE TEGA 
(šifra 1, 2, 8  pri F50)! 
 
F53 Kakšen je bil naziv njegovega delovnega mesta? 
 
VPIŠITE __________________________________________________________________ 
 
⏐__⏐__⏐__⏐__⏐   ___________________________________________________________ 
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F54 KARTICA 80 Katera od stvari najbolje opisuje vrsto dela, ki ga je opravljal, ko ste imeli 
 14 let? (le en odgovor)  
 ANKETAR: Respondent naj odgovor izbere sam. Če je potrebno povejte, da ni »pravilnih« in 
 »napačnih« odgovorov. Izbere naj kategorijo za katero meni, da bi bila najprimernejša. 
 
 01 - strokovnjak ali tehnični poklic (zdravnik, učitelj, inženir, umetnik, 

računovodja) 
 

02 - višji uradniški poklic (bančnik, vodilni v večjem podjetju, visoki državni 
uradnik, predstavnik sindikata) 

 

 03 - uradniški poklic (tajnik, uradnik, vodja pisarne, knjigovodja)  
 04 - trgovski poklic (vodja prodaje, trgovec, trgovski pomočnik, 

zavarovalniški agent) 
 

 05 - poklic v storitvenih dejavnostih (gostilničar, policist, natakar, oskrbnik, 
frizer, vojak) 

 

 06 - kvalificiran delavec (delovodja, mehanik, tiskar, orodjar, električar)  
 07 - polkvalificiran delavec (zidar, šofer, kovinar, tesar, klepar, pek)  
 08 - nekvalificiran delavec (delavec, nosač, nekvalificiran delavec v tovarni)  
 09 - kmetovalec (kmet, delavec na polju, šofer traktorja, ribič)  
 88 - (ne vem)  

 
 
ODGOVARJAJO VSI! 

 
F55 KARTICA 81 Katera je najvišja stopnja izobrazbe, ki jo je dosegla vaša mama? 
 
 0 - nedokončana osnovna šola  

1 - dokončana osnovna šola  
 2 - 2-3 letna poklicna šola  
 3 - splošna gimnazija, poklicna gimnazija, štiriletna strokovna šola  
 4 - 2-letna višja (strokovna) šola  
 5 - visoka šola, fakulteta, akademija  
 6 - magisterij, doktorat   
 8 - (ne vem)  
 
 
F56 Ko ste bili stari 14 let, ali je vaša mama... 
 

1 - delala za koga drugega    –––––––––  PRESKOK NA F58  
2 - bila je samozaposlena  –––––––––––  VPRAŠAJ F57  

 3 - ni bila zaposlena   –––––––––––––––  PRESKOK NA F61  
 4 - ni bila prisotna / že umrla    ––––––––  PRESKOK NA F61  
 8 -  (ne vem)   –––––––––––––––––––––  PRESKOK NA F59  
 
 
F57 Koliko ljudi je zaposlovala, če sploh? 
 

1 - nič  
2 - 1 do 24  

 3 - 25 ali več       –––––––––––––––––––  PRESKOK NA F59  
 8 - (ne vem)  
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ODGOVARJAJO TISTI, KATERIH MAMA JE BILA ZAPOSLENA (šifra 1 pri F56)! 
 
F58 Ali je pri svojem delu nadzorovala delo drugih zaposlenih, oziroma je bila zanj  

odgovorna?  
 

1 - da             
 2 - ne  
 8 - (ne vem)   
 
 
ODGOVARJAJO TISTI, KATERIH MAMA JE BILA ZAPOSLENA, SAMOZAPOSLENA, ALI NE VE 
TEGA (šifra 1, 2, 8  pri F56)! 
 
F59 Kakšen je bil naziv njenega delovnega mesta? 
 
VPIŠITE __________________________________________________________________ 
 
⏐__⏐__⏐__⏐__⏐   ___________________________________________________________ 

 
 
F60 KARTICA 82 Katera od stvari najbolje opisuje vrsto dela, ki ga je opravljala, ko ste 
  imeli 14 let? (le en odgovor) 
 ANKETAR: Respondent naj odgovor izbere sam. Če je potrebno povejte,da ni »pravilnih« in 
 »napačnih« odgovorov. Izbere naj kategorijo za katero meni, da bi bila najprimernejša. 
 
 01 - strokovnjak ali tehnični poklic (zdravnik, učitelj, inženir, umetnik, 

računovodja) 
 

02 - višji uradniški poklic (bančnik, vodilni v večjem podjetju, visoki državni 
uradnik, predstavnik sindikata) 

 

 03 - uradniški poklic (tajnik, uradnik, vodja pisarne, knjigovodja)  
 04 - trgovski poklic (vodja prodaje, trgovec, trgovski pomočnik, 

zavarovalniški agent) 
 

 05 - poklic v storitvenih dejavnostih (gostilničar, policist, natakar, oskrbnik, 
frizer, vojak) 

 

 06 - kvalificiran delavec (delovodja, mehanik, tiskar, orodjar, električar)  
 07 - polkvalificiran delavec (zidar, šofer, kovinar, tesar, klepar, pek)  
 08 - nekvalificiran delavec (delavec, nosač, nekvalificiran delavec v tovarni)  
 09 - kmetovalec (kmet, delavec na polju, šofer traktorja, ribič)  
 88 - (ne vem)  
 
 
ODGOVARJAJO VSI! 
 
F61 Ali ste se v zadnjih 12 mesecih udeležili kakšnega tečaja, predavanja ali konference, 

da bi izboljšali svoje znanje ali delovne veščine? 
 

1 - da             
 2 - ne  
 8 - (ne vem)   
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F62 KARTICA 83 Povejte kakšen je vaš sedanji uradni zakonski stan? Kateri od naslednjih 
opisov najbolj ustreza vaši sedanji situaciji? 

 
 01 - poročen                                        

02 - izvenzakonska skupnost     ––––––––––––––––––––––––––––   VPRAŠAJ F63 
 03 - živi ločeno (a legalno še poročen)   
 04 - živi ločeno (a legalno še vedno v izvenzakonski skupnosti)  
 05 - ločen                                   
 06 - vdovec, vdova        
 07 - nekoč v izvanzakonski skupnosti, zdaj razpadla     ––  PRESKOK NA F64 
 08 - nekoč v izvenzakonski skupnosti, partner umrl   
 09 - nikoli ni bil(a) poročen in nikoli živel v izvenzakonski  

skupnosti        
 

 77 - (ne želi odgovoriti)  
 88 - (ne vem)  
 
 
F63 Ali sedaj živite s svojim zakoncem ali izvenzakonskim partnerjem? 
 

1 - da  –––––––––––––––––  PRESKOK NA F65  
2 - ne                                      

 7 - (ne želi odgovoriti)   ––––  VPRAŠAJ F64  
 8 -  (ne vem)     
 
 
F64 Ali sedaj živite s kakšnim (drugim) partnerjem?  
 

1 - da  –––––––––––––––––  PRESKOK NA F67  
2 - ne                                      

 7 - (ne želi odgovoriti)   ––––  VPRAŠAJ F65  
 8 -  (ne vem)    
 
  
F65   ANKETARSKA ŠIFRA – GLEJ F62 IN F63 IN OBKROŽI USTREZNO:  
 

1 - ANKETIRANEC ŽIVI V IZVENZAKONSKI SKUPNOSTI  (šifra 02 pri F62)  
IN ŽIVI S PARTNERJEM (šifra 01 pri F63)  ––––––––   PRESKOK NA F68 

 

 2 - VSI OSTALI ODGOVORI ––––––––––––––––––––––   VPRAŠAJ F66  
 
 
F66 Ali ste kdaj živeli s partnerjem, ne da bi bili z njim / njo poročeni? 
 

1 - da  
2 - ne  

 7 - (ne želi odgovoriti)  
 8 - (ne vem)  
 
 
F67 ANKETARSKA ŠIFRA – GLEJ F62 IN OBKROŽI USTREZNO:  
 

1 - ANKETIRANEC JE LOČEN ALI 'NIKOLI POROČEN' IN NIKOLI NI ŽIVEL V 
IZVENZAKONSKI ZVEZI (šifri 05 ali 09 pri F62)  ––––   PRESKOK NA F69 

 

 2 - VSI OSTALI ODGOVORI   –––––––––––––––––––––   VPRAŠAJ F68  
 
 



 

 

 

48 

F68 Ali ste bili kdaj ločeni? 
 

1 - da  
2 - ne  

 7 - (ne želi odgovoriti)  
 8 - (ne vem)  
 
 
ODGOVARJAJO VSI! 
 
F69 ANKETAR, GLEDE NA DRUŽINSKO TABELO (F4) KODIRAJTE: 
 

1 - PRI ANKETIRANCU DOMA ŽIVIJO OTROCI (šifra 02 pri F4 – sin / hči, 
pastor, posvojen, rejenec)   ––––––––––––––––––––– PRESKOK NA F71 

 

 2 - NE ŽIVIJO   –––––––––––––––––––––––––––––––––  VPRAŠAJ F70  
 
 
F70 Ali so v vašem gospodinjstvu kdaj živeli otroci (vaši, posvojeni, pastorki, rejenci)? 
 

1 - da  
2 - ne  

 8 - (ne vem)  
 
 
ODGOVARJAJO VSI! 
 
F71 Ali imate v vašem gospodinjstvu priključek za fiksni (stacionarni) telefon? 
 

1 - da  
2 - ne  

 8 - (ne vem)  
 
 
F72 Ali imate svoj mobilni telefon? 
 

1 - da  
2 - ne  

 8 - (ne vem)  
 
 
F73 Ali za telefoniranje od doma kdaj uporabljate internet? 

 
1 - da  
2 - ne   
5 - doma nima interneta  

 8 - (ne vem)  
 

 
Datum anketiranja:  ⏐__⏐__⏐ / ⏐__⏐__⏐ /⏐__⏐__⏐ (dan / mesec / leto)  
 
Ura zaključka anketiranja osnovnega dela vprašalnika (24 urna):   ⏐__⏐__⏐ur ⏐__⏐__⏐ minut 
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 GF1 
KARTICA A Na kratko vam bomo opisali različne ljudi. Prosimo, preberite vsakega izmed opisov 
in v vsaki vrstici obkrožite številko, ki pove, koliko je oseba podobna vam. 
(ANKETAR:  prilagodi obliko vprašanj spolu anketiranca)     
 

  

zelo   
podoben/ 
podobna 

mi je 

podoben/ 
podobna 

mi je 

malo 
podoben/ 
podobna 

mi je 

čisto 
malo 

podoben/ 
podobna 

mi je 

ni  mi 
podoben/ 
podobna 

sploh 
mi ni/  

podoben/ 
podobna 

(ne 
vem) 

A 
 

 
 

Zanj(o) je pomembno, da ima  
veliko novih zamisli in da je 
ustvarjalen(a). Stvari rad(a)  
počne na izviren način.     1 2 3 4 5 6 8 

B 
 
 

Zanj(o) je pomembno, da je  
premožen(a). Imeti želi veliko 
denarja in dragih  predmetov. 1 2 3 4 5 6 8 

C 
 
 
 
 

Zanj(o) je pomembno, da se 
vsakega na tem svetu 
obravnava enako. Verjame, 
da mora imeti vsakdo v 
življenju enake možnosti 1 2 3 4 5 6 8 

D 
 
 
 

Zanj(o) je pomembno, da 
pokaže svoje sposobnosti. 
Rad(a) vidi, da ljudje 
občudujejo to, kar počne.          1 2 3 4 5 6 8 

E 
 
 
 

Zanj(o) je pomembno, da živi v 
varnem okolju. Izogiba se 
vsemu, kar bi njegovo /njeno 
varnost lahko ogrozilo.              1 2 3 4 5 6 8 

F 
 
 
 
 

Rad(a) ima presenečenja in 
skuša vedno početi kaj 
novega.. Zdi se mu/ji 
pomembno, da v življenju 
počne čim več različnih stvari.  1 2 3 4 5 6 8 

G 
 
 
 
 
 

Verjame, da bi morali ljudje  
narediti to, kar jim ukažejo.  
Meni, da bi morali ljudje 
spoštovati pravila ves čas, 
tudi takrat, ko jih nihče ne 
opazuje.    1 2 3 4 5 6 8 

H 
 
 
 
 

Zanj(o) je pomembno, da 
posluša ljudi, ki so drugačni 
od njega/nje. Tudi če se z 
njimi ne strinja, jih še vedno 
poskuša razumeti.      1 2 3 4 5 6 8 

I 
 
 

Zanj(o) je pomembno biti 
spoštljiv in skromen. Ne želi 
vzbujati pozornosti.            1 2 3 4 5 6 8 

J 
 

Zanj(o) je pomembno, da se 
ima dobro. Rad(a) se razvaja. 1 2 3 4 5 6 8 

K 
 
 
 

Zanj(o) je pomembno, da sam  
odloča o tem, kaj počne. 
Rad(a) je svoboden(a) in 
neodvisen(a) od drugih.            1 2 3 4 5 6 8 
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zelo   
podoben/ 
podobna 

mi je 

podoben/ 
podobna 

mi je 

malo 
podoben/ 
podobna 

mi je 

čisto 
malo 

podoben/ 
podobna 

mi je 

ni  mi 
podoben/ 
podobna 

sploh 
mi ni/  

podoben/ 
podobna 

(ne 
vem) 

L 
 

 
 

Zanj(o) je zelo pomembno, da  
pomaga  ljudem okrog sebe.  
Hoče poskrbeti za njihovo  
blagostanje.                               1 2 3 4 5 6 8 

M 
 
 
 

Zanj(o) je pomembno, da je 
zelo  uspešen(a). Upa, da 
bodo drugi cenili njegove/ 
njene dosežke.            1 2 3 4 5 6 8 

N 
 
 
 
 

Zanj(o) je pomembno, da mu/ 
ji država zagotavlja varnost 
pred grožnjami. Želi si močno 
državo, ki bo lahko zaščitila 
svoje državljane.       1 2 3 4 5 6 8 

O 
 
 

Išče pustolovščine in rad(a) 
tvega. Imeti želi vznemirljivo 
življenje.    1 2 3 4 5 6 8 

P 
 
 
 
 

Zanj(o) je pomembno, da se 
vedno spodobno obnaša. Ne 
želi narediti česa takega, kar 
bi drugi označili kot 
neprimerno.                               1 2 3 4 5 6 8 

Q 
 
 
 

Zanj(o) je pomembno, da si 
pridobi spoštovanje drugih. 
Rad(a) vidi, da ljudje storijo 
to, kar reče.      1 2 3 4 5 6 8 

R 
 
 

Zanj(o) je pomembno, da je 
vdan svojim prijateljem. 
Rad(a) se razdaja bližnjim.        1 2 3 4 5 6 8 

S 
 
 
 

Močno je prepričan(a), da bi  
morali ljudje skrbeti za 
naravo. Skrb za okolje ima 
zanj(o) velik pomen.         1 2 3 4 5 6 8 

T 
 
 
 

Tradicija je zanj(o) 
pomembna. Skuša se ravnati 
po ustaljenih običajih  svoje 
družine in vere.           1 2 3 4 5 6 8 

U 
 
 
 

Išče priložnosti, da bi se 
zabaval(a).Zanj(o) je 
pomembno, da počne stvari, 
v katerih uživa.       1 2 3 4 5 6 8 

 
 
 
V1 ANKETARSKA ŠIFRA: NA PODLAGI ČRKE V VZORČNEM SEZNAMU UVRSTITE 
 ANKETIRANCA V USTREZNO SKUPINO.  

Verzija eksperimentalnega vprašalnika na katero bo odgovarjal anketiranec: 
 

1 - verzija A  
2 - verzija B  

 3 - verzija C  
 

ANKETAR: preidi na ustrezno verzijo(!!!) dodatnega vprašalnika  
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Eksperimentalni vprašalnik - verzija  A 

 
Da bi v prihodnje izboljšali kakovost naših anket, vam bomo na koncu zastavili še nekaj 
vprašanj. Tematike so podobne kot prej, a vas naprošamo, da se ne trudite spomniti, kako 
ste odgovarjali. Vprašanja jemljite kot povsem nova. 
 
 
 
HF1 Prosimo ocenite, koliko časa na dan gledate televizijo na običajen dan v tednu? 

Povejte v urah in minutah. 
 
⏐__⏐__⏐ur ⏐__⏐__⏐ minut       88 (ne vem) 
 
 

HF2  Koliko časa na dan poslušate radio na običajen dan v tednu? Povejte v urah in minutah. 
 
⏐__⏐__⏐ur ⏐__⏐__⏐ minut       88 (ne vem) 

  

 
HF3 Koliko časa na dan berete časopise na običajen dan v tednu? Povejte v urah in minutah. 
 

⏐__⏐__⏐ur ⏐__⏐__⏐ minut       88 (ne vem) 
 

 
HF4  KARTICA B Če govorimo na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali 

menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden? Izberite odgovor na kartici.  
 

1 - treba je biti zelo previden   
2 - večini ljudi lahko zaupamo  

 8 - (ne vem)  
 
 
HF5    KARTICA C Ali menite, da bi vas večina ljudi skušala izkoristiti, če bi za to dobila  
 priložnost, ali pa bi večina skušala ravnati pošteno? Izberite odgovor na kartici. 
 

1 - večina bi me skušala izkoristiti  
2 - večini ljudi lahko zaupamo        

 8 - (ne vem)  
 

   

HF6    KARTICA D Kaj bi rekli, ali si večina ljudi zasluži vaše zaupanje, ali si vaše zaupanje 
zaslužijo le redki? Izberite odgovor na kartici. 

 
1 - le redki si zaslužijo moje zaupanje  
2 - večine ljudi si zasluži moje zaupanje  

 8 - (ne vem)  
 
 

 Sedaj pa nekaj vprašanj o politiki in vladi. 
 

HF7 KARTICA E Kako zadovoljni ste na splošno s sedanjim gospodarskim stanjem v  
 Sloveniji? Uporabite to kartico, kjer 0 pomeni nezadovoljen in 10 zadovoljen.  
 

 
nezadovoljen 

     
zadovoljen 

(ne 
vem)

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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HF8 PONOVNO KARTICA E Kako zadovoljni ste z dosedanjo slovensko vlado, s tem, kako 
 opravlja svoje delo? Uporabite enako lestvico. 

 
 

nezadovoljen 
     

zadovoljen 
(ne 

vem)
 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 
 
HF9 PONOVNO KARTICA E Kako zadovoljni ste na splošno z delovanjem demokracije 
  v Sloveniji? Uporabite enako lestvico. 
 

 
nezadovoljen 

     
zadovoljen 

(ne 
vem)

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
HF10 KARTICA F Ali menite, da bi vlada morala sprejeti ukrepe za zmanjšanje razlik v  
 dohodkih med ljudmi, ali ne? Izberite odgovor na kartici.  
  

1 - da, zagotovo  
2 - da, verjetno  
3 - niti da, niti ne  
4 - verjetno ne  
5 - zagotovo ne  

 8 - (ne vem)  
 
 
HF11 PONOVNO KARTICA F Ali menite, da bi homoseksualci in lezbijke morali imeti 

svobodo, da si uredijo življenje po lastnih željah, ali ne. Izberite odgovor na kartici.  
 

1 - da, zagotovo  
2 - da, verjetno  
3 - niti da, niti ne  
4 - verjetno ne  
5 - zagotovo ne  

 8 - (ne vem)  
 

 
     HF12  PONOVNO KARTICA F In ali menite, da bi vlada morala zagotoviti, da se vse  
  družbene skupine obravnava enako, ali ne? Izberite odgovor na kartici. 

 
1 - da, zagotovo  
2 - da, verjetno  
3 - niti da, niti ne  
4 - verjetno ne  
5 - zagotovo ne  

 8 - (ne vem)  
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Eksperimentalni vprašalnik - verzija  B 

 
 

HF13 KARTICA I Ocenite, koliko časa na dan gledate televizijo na običajen dan v tednu? 
 Odgovorite s pomočjo te kartice. 
 

0 - sploh nič  
1 - zelo malo časa  
2 - malo časa  
3 - nekaj časa  
4 - kar nekaj časa  
5 - kar dosti časa  
6 - zelo veliko časa   

 8 - (ne vem)  
 
 
HF14 PONOVNO KARTICA I Koliko časa na dan poslušate radio na običajen dan v tednu? 
 Uporabite isto kartico.  
 

0 - sploh nič  
1 - zelo malo časa  
2 - malo časa  
3 - nekaj časa  
4 - kar nekaj časa  
5 - kar dosti časa  
6 - zelo veliko časa   

 8 - (ne vem)  
 

HF15 PONOVNO KARTICA I Koliko časa na dan berete časopise na običajen dan v tednu?
  Uporabite isto kartico. 
 

0 - sploh nič  
1 - zelo malo časa  
2 - malo časa  
3 - nekaj časa  
4 - kar nekaj časa  
5 - kar dosti časa  
6 - zelo veliko časa   

 8 - (ne vem)  
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Sedaj pa nekaj vprašanj o politiki in vladi.  
 
KARTICA J S pomočjo te kartice na lestvici od 0 do 5 povejte, koliko vi osebno zaupate vsaki od 
naštetih institucij. 0 pomeni, da instituciji sploh ne zaupate, in 5 pomeni, da ji povsem zaupate. 
Najprej, koliko zaupate …   
 

 (preberi...en odgovor v vrstici) 
sploh ne
zaupa   

 
 

povsem 
zaupa

(ne 
vem) 

HF16 državnemu zboru           0 1 2 3 4 5 8 
HF17 pravnemu sistemu          0 1 2 3 4 5 8 
HF18 policiji 0 1 2 3 4 5 8 

 
 
KARTICA K  Povejte v kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z navedenimi trditvami.   
 

 (preberi...en odgovor v vrstici) 

močno 
sogla-
šam 

sogla- 
šam 

niti – 
niti 

ne 
sogla- 
šam 

sploh ne 
sogla- 
šam 

(ne 
vem)

HF19 
 
 

Na splošno sem zadovljen/-a  s 
sedanjim gospodarskim stanjem v 
Sloveniji. 1 2 3 4 5 8 

HF20  
 
 

Zadovoljen/-a sem z dosedanjo 
slovensko vlado, s tem, kako 
opravlja svoje delo. 1 2 3 4 5 8 

HF21 
 
 

Na splošno sem zadovoljen/-a z 
delovanjem  demokracije v 
Sloveniji. 1 2 3 4 5 8 

 
 
HF22   KARTICA L V politiki se včasih govori o levici in desnici. Kam bi spomočjo te kartice 

  uvrstili sebe? 
 

 skrajno 
levo 

     skrajno  
desno 

(ne 
vem)

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 

HF23   PONOVNO KARTICA L  S pomočjo iste kartice uvrstite tudi stranko, ki vam je  
  najbližje?  

 
 skrajno 

levo 
     skrajno  

desno 
(ne 

vem)
 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
        (nimam najbližje stranke)  55 

 
 
HF24  PONOVNO KARTICA L S pomočjo iste kartice uvrstite tudi stranko, ki ste ji najmanj 
 naklonjeni?   
 

 skrajno 
levo 

     skrajno  
desno 

(ne 
vem)

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
     (nimam stranke, ki bi ji bil najmanj naklonjen)  55 
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Eksperimentalni vprašalnik - verzija  C 

 
 
HF25  KARTICA M Če govorimo na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali 

menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden? Izberite ustrezno vrednost na lestvici 
od 0 do 5, pri čemer 0 pomeni, da je treba biti z ljudmi zelo previden, 5 pa, da večini 
ljudi lahko zaupamo. 

  
 treba je biti     

zelo previden 
  večini ljudi  

 lahko zaupamo 
(ne 

vem)
 0 1 2 3 4 5 8 

 
 
HF26 KARTICA N S pomočjo lestvice povejte, ali menite, da bi vas večina ljudi skušala 
 izkoristiti, če bi za to dobila priložnost, ali bi večina skušala ravnati pošteno? 
 

 večina bi me    
skušala izkoristiti       

  večina bi skušala 
ravnati pošteno  

(ne 
vem)

 0 1 2 3 4 5 8 
 

 
 HF27    KARTICA O S pomočjo te kartice ocenite, ali menite, da si večina ljudi zasluži vaše 
   zaupanje ali si vaše zaupanje zaslužijo le redki?  

 
 samo redki si zaslužijo 

vaše zaupanje 
  večina ljudi si zasluži 

vaše zaupanje 
(ne 

vem)
 0 1 2 3 4 5 8 

 
 

Sedaj pa nekaj vprašanj o politiki in vladi.  
 
HF28 Na lestvici od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate slovenskemu državnemu 

zboru. Če mu sploh ne zaupate, izberite oceno 0,  če mu povsem zaupate, izberite 
oceno 10, ali pa izberite oceno nekje vmes. 

   
⏐__⏐__⏐ vpiši oceno   88 (ne vem) 

 
 
HF29 Na lestvici od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate pravnemu sistemu. Če mu 

sploh ne zaupate, izberite oceno 0, če mu povsem zaupate, izberite oceno 10, ali pa 
izberite oceno nekje vmes. 

 
⏐__⏐__⏐ vpiši oceno   88 (ne vem) 

 
 
HF30 Na lestvici od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate policiji. Če ji sploh ne zaupate 

izberite oceno 0, če ji povsem zaupate, izberite oceno 10, ali pa izberite oceno nekje 
vmes.  

 
⏐__⏐__⏐ vpiši oceno   88 (ne vem) 
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KARTICA P Povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev.    
 

 (preberi...en odgovor v vrstici) 

močno 
sogla-
šam 

sogla- 
šam 

niti – 
niti 

ne 
sogla- 
šam 

sploh ne 
sogla- 
šam 

(ne 
vem)

HF31 
 
 

Vlada bi morala sprejeti ukrepe za 
zmanjšanje razlik v dohodkih          
med ljudmi.      1 2 3 4 5 8 

HF32 
 
 

Homoseksualci in lezbijke morajo 
imeti svobodo, da si uredijo 
življenje po lastnih željah. 1 2 3 4 5 8 

HF33  
 
 

Vlada bi morala zagotoviti, da se 
vse družbene skupine obravnava 
enako.  1 2 3 4 5 8 

 
 
 HF34   KARTICA Q V politiki se včasih govori o levici in desnici. Kam bi vi uvrstili sami sebe 
 na lestvici od 0 do 10, kjer pomeni 0 levo in 10 desno? 
 

 
levo 

      
desno 

(ne 
vem)

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 

    HF35  PONOVNO KARTICA Q S pomočjo iste kartice uvrstite tudi stranko, ki vam je najbližje?  
  0 pomeni levo in 10 desno.  
 

 
levo 

      
desno 

(ne 
vem)

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 

 
HF36   PONOVNO KARTICA Q S pomočjo iste kartice uvrstite tudi stranko, ki ste ji najmanj 
 naklonjeni? 0 pomeni  levo in 10 desno. 

 
 

levo 
      

desno 
(ne 

vem)
 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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VPRAŠANJA ZA ANKETARJA 

 
 

VPRAŠANJA O CELOTNI ANKETI 
 

I1 Kako pogosto je anketiranec spraševal za pojasnila pri posameznih vprašanjih? 
 

1 - nikoli  
2 - skoraj nikoli  
3 - vsake toliko časa  
4 - pogosto  
5 - zelo pogosto  

 8 - ne vem  
 
I2 Kako pogosto ste imeli občutek, da je anketiranec nerad odgovarjal na nekatera  

vprašanja? 
 

1 - nikoli  
2 - skoraj nikoli  
3 - vsake toliko časa  
4 - pogosto  
5 - zelo pogosto  

 8 - ne vem  
 
I3 Kako pogosto ste imeli občutek, da se je anketiranec trudil odgovarjati po svojih  

najboljših močeh? 
 

1 - nikoli  
2 - skoraj nikoli  
3 - vsake toliko časa  
4 - pogosto  
5 - zelo pogosto  

 8 - ne vem  
 
I4 Kako pogosto ste imeli občutek, da je anketiranec razumel vprašanja?  
 

1 - nikoli  
2 - skoraj nikoli  
3 - vsake toliko časa  
4 - pogosto  
5 - zelo pogosto  

 8 - ne vem  
 

I5 Ali je bil prisoten še kdo, ki se je vmešaval v potek ankete? 
 

1 - da  –––––––––  VPRAŠAJTE I6  
 2 - ne  –––––––––  POJDITE NA I7  

 
I6 Kdo je bil to? Obkrožite vse ustrezne odgovore.  

 
1 - zakonec / partner  
2 - sin / hči  
3 - mama / oče / tast / tašča   
4 - drug sorodnik   
5 - nekdo, ki ni sorodnik  

 8 - ne vem  



 

 

 

58 

 
I9 Anketar, vpiši svojo starost. 
 

1 - manj kot 30 let  
2 - 31-40 let  
3 - 41-50 let  
4 - 51-60 let  
5 - 61-70 let  
6 - 71 in več let  

 7 - zavrnil odgovor  
 
    
I10 Anketar, vpiši svoj spol. 
 

1 - moški  
2 - ženski  

 7 - zavrnil odgovor  
 
 
I11 Anketar, prosimo, zapišite morebitne dodatne komentarje v zvezi s potekom  

tega intervjuja 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
I15 Kako je potekalo anketiranje dodatnih vprašalnikov? 
 

1 - na način osebnega intervjuja   –––––––––––––––  KONEC  
2 - izpolnil jih je anketiranec z vašo pomočjo                                     

 3 - izpolnil jih je anketiranec sam                        ––––  VPRAŠAJ I14  
 
 
I16 Dodatni vprašalniki bi morali biti izvedeni na način osebnega intervjuja. Prosim  

navedite, zakaj ni bilo tako. 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

ANKETIRANCU: Hvala za sodelovanje! 

 

Zaključek pogovora ob ⏐__⏐__⏐ uri ⏐__⏐__⏐ minut 
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FDV IDV - CJMMK: Evropska družboslovna raziskava - Projekt Slovensko javno mnenje 2008/2; 
reprezentativni vzorec prebivalstva Slovenije starejših od 15 let); začetek terenske faze: 15. oktober 
2008. Vse pravice pridržane. 
 
Tisk: Present, d.o.o., Dolenjska c. 43, Ljubljana 
Naklada: 1900 izvodov 
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⏐__⏐__⏐__⏐     ANKETNI OKOLIŠ: (1 – 150) 
 
⏐__⏐__⏐          ZAPOREDNA ŠTEVILKA ANKETIRANCA: (1-15)     
 
 
Velikost naselja: 
 

1 - hiša na samem, zaselek ali manjša vas (oddaljena od pošte, šole, 
trgovine) z do 500 prebivalci 

 

2 - vas, kraj (s šolo, pošto, trgovino), trg z nad 500 do 2000 prebivalci  
3 - kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci  
4 - kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci  
5 - kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalcev  

 6 - kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor)  
 
 
Tip krajevne skupnosti: 
 

1 - mestna  
2 - primestna  

 3 - vaška  
 
 
Čas trajanja razgovora (oceni!): 
 
 1 - do 45 minut          
 2 - 45 minut do 1 ure 
 3 - 1 ura do 1,15 ure  
 4 - 1,15 do 1,30 ure   
 5 - 1,30 do 1,45 ure   
 6 - 1,45 do 2 ure       
 7 - več kot 2 uri         
 
 
 

ANKETARJU: Hvala za dobro izveden intervju in skrbno izpolnjen vprašalnik! 
 
 
Ime, priimek anketarja: ______________________________________________ 
 
 
 

S podpisom potrjujem, da je bila anketa izvedena po strogo določenih pravilih! 
 
 
Podpis anketarja: __________________________________________________ 
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